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 شكٌش وإهذاء

 

  .[144: ]إطراف ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: قال ربل َجؾَّ يف طاله

 :فؿا مـ كعؿة بل إٓ مـؽ وْحدك يا َودود،  فلبدأ بشؽر ربل وحبقبل

 ولؽ الشؽر.، فؾؽ الحؿد

ـْ ألفؿتـل مادة هذا الؽتاب وأطـتـل طؾك إتؿامف ، أحَؿدك وأشؽرك يا َم

 وما تقفقؼل إٓ بؽ.، فؿا الفداية إٓ مـؽ، وإخراجف

أن أتؼدم بالشؽر الجؾقؾ ٕصحاب الػضؾ والجؿقؾ مـ :  ومـ ُشؽر اهلل

بؽؾ  -وأططقين، العؾؿاء والدطاة واإلخقة الؽرام الذيـ مـحقين مـ وقتفؿ وجفدهؿ

مـ طؾؿفؿ وكصحفؿ حتك خرج هذا الؽتاب بالصقرة التل  -ُحب وصدق وإخالص

ـْ َلْؿ َيْشُؽرِ الـَّاَس َلْؿ َيْشُؽرِ اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼد قال كبقـا ، بقـ أيديـا أن «َم
(1)

وواهلل مفؿا ، 

جزاكؿ اهلل يف الدكقا : فال أمؾؽ إٓ أن أققل لفؿ، فعؾت فؾـ أوفقفؿ حؼفؿ، أو قؾت

ـْ َصـََع إَِلْقُؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافِئُقهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصطؿاًل بؼقل كبقـا  :وأخرة خقًرا َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا َما ، َم

ُؽْؿ َقْد َكاَفلُتُؿقهُ َفاْدُطقا َلُف َحتَّك َتَروْ ، ُتَؽافِئُقَكفُ  «ا َأكَّ
(2)

ـْ ُصـَِع إَِلْقِف َمْعُروٌف »: ملسو هيلع هللا ىلصوبؼقلف ،  َم

«َفَؼْد َأْبَؾَغ فِل الثَّـَاءِ ، َخْقًراَجَزاَك اهللُ : َفَؼاَل لَِػاِطِؾفِ 
(3)

. 

                                      

حف إلباين يف صحقح الجامع )12281( أخرجف أحؿد )1)  (.6541(، وصحَّ

حف إلباين يف صحقح الجامع )1672( أخرجف أبق داود )2)  (.6121(، وصحَّ

حف إلباين يف صحقح الجامع )2135الرتمذي ) ( أخرجف3)  (.2368(، وصحَّ
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وأقاربل ، وأخل وأختل، وزوجتل وأبـائل، ثؿ أهدي هذا الؽتاب ٕبل وأمل

وأسلل اهلل ، ولؾـاس أجؿعقـ، وشققخل وأساتذيت، وُصحبتل ورفؼة دربل، وأرحامل

 أن يـػعـل وإياكؿ بؿا فقف. 

 الؾفؿ وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وصؾ  

 العالؿقـ والحؿد هلل رب  

 
 كتبه
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، وإلقف يرجع إمر كؾف، ولف الػضؾ كؾف، لف الحؿد كؾف، العالؿقـ الحؿد هلل رب  

رية وحاديفا إلك شان إكؿالن طؾك هادي البإتؿَّ والصالة والسالم ، طالكقتف وسره

، والسراج الؿـقر، كبقـا محؿد البشقر الـذير، راط الؿستؼقؿ وجـة رب العالؿقـصال

والتابعقـ ومـ تبعفؿ ، الؿقامقـ وطؾك أصحابف الغر  ، وطؾك آلف الطقبقـ الطاهريـ

  :أما بعد، بنحسان إلك يقم الديـ

واتباع ، وطبادتف تعالك وتؿجقده، رفة اهلل بتقحقدهفنن الػرض طؾك كؾ مسؾؿ مع

، ووًٓء لديـف وأهؾف، واستسالًما لقحقف، تحؽقًؿا لشرطف، يف جؿقع أمره ملسو هيلع هللا ىلص سـة كبقف

 .وٓ يتحؼؼ هذا آمتثال إٓ بالؿثال، وبراًء مـ طدوه وحزبف

 غقاوهؿ الذيـ بؾَّ ، والؿثؾ الؽامؾ والجقؾ الػاضؾ هؿ كؼؾة القحل وحؿؾة السـة

د هبؿ أركان دولة ووصَّ ، وهدى اهلل هبؿ الخؾؼ، وأقامقا يف إرض الحؼ، الدطقة

 !.وخؾًؼا وطبادة، وطؾًؿا وزهادة، إمارة وققادة، اإلسالم

، ةيف طـؼف مـَّ  فال يـػؽ مسؾؿ يف مشارق إرض ومغارهبا إٓ ولؾصحابة 

يـؼرض  ولؿ، لفؿ فقف بصؿة  وٓ يخؾق مؽان دخؾف اإلسالم إٓ ولؾصحابة

، وكتب اهلل لدطقهتؿ الؼبقل، جقؾ الصحابة وزماهنؿ حتك أدخؾ اهلل اإلسالم كؾ مصر

 !.ولدولتفؿ الـصر
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 ،فؽاكقا رحؿة وهداية، وقاد ذلؽ الجقؾ الػريد البشرية إلك سعادة الدكقا وأخرة

 !.وكعؿة وسالًما

، دابوطؾك مقائدهؿ هنؾقا مـ العؾقم وأ، ويف ضالل الصحابة تربك التابعقن

ومازال ذلؽ الؿثال قائًؿا يف ذهـ ، واكتشرت رقعة الػضؾ، مساحة الخقرفامتدت 

 تارةً وحرفقها ، تارةً فطؿسقا ققؿة الؼدوة ، غؾب طؾك إمة أطداؤهاحتك ، إجقال

وتغققب الـاشئة طـ ، ملسو هيلع هللا ىلصوسعقا بجفدهؿ لؼطع إمة طـ هدي أصحاب كبقفا ، أخرى

حتك ، الشباب التاففقـ الغافؾقـ بالؼدوات الصالحقـواستبدلقا لدى ، سقر إطالم

العشرة  ـ طد  وٓ يتؿؽـ مِ ، غدا مـ أبـاء الؿسؾؿقـ مـ ٓ يعرف الخؾػاء الراشديـ

 !.طـ أمفات الؿممـقـشقًئا وٓ يدري ، الؿبشريـ

ومع صالئع التجديد اإلسالمل والبعث اإليؿاين الؿعاصر قام الدطاة بجفد جفقد 

وتذكقر إبـاء والبـات وإسر والعائالت ، آطتبار لؾصالحقـ إخقاريف إطادة 

 ضالل وتػقل العالؿ، طؾك مسقرهتا ملسو هيلع هللا ىلصوأثـك الـبل  ،رضل اهلل سقرهتابالؼدوات التل 

 !.بثؿار رسالتفادطقهتا واكتػع 

رت الـاشئة يف هذا الزمان بصقر مـ حقاة الصحابة الجفقد التل ذكَّ  وتعددِت 

، وبتؼريب لسقر أطالم الـبالء، ملسو هيلع هللا ىلصوبرجال وكساء حقل الرسقل الؽريؿ ، والتابعقـ

واستعاد الؿجتؿع الؿسؾؿ ، وتعريػ بػضائؾ خقر الؼرون مـ الؿفاجريـ وإكصار

ويستؾفؿ مـ ، وأصبح يتؾؿس صريؼف إلك طزتف وحضارتف، الؿػؼقدةمـ ذاكرتف شقًئا 

 وأسقتف.ذلؽ الجقؾ قدوتف 

ؾقت إمة أمس والققم بؿـ يطعـ واختباًرا فؼد ابتُ  ءً ولؿا كان صريؼ الحقاة ابتال

وهقالؿـؽر الشديد  !ملسو هيلع هللا ىلصبؾ ويػسؼ ويؽػر أصحاب كبقـا ، ويؽذب ويػرتي، ويشقه

ويدفع طـ ، طـ أطراضفؿ فؽان لزاًما طؾك كؾ مسؾؿ أن يذبَّ ، وآكحراف البعقد

 لساكف طؿا شجر بقـفؿ. ويؽػَّ ، أقدارهؿ
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وآهتداء، ولؾؿـافحة ورد آطتداء أن يتدارس الؿسؾؿقن وأقرب صريؼ لالقتداء 

سقرهؿ، وأن يتعرفقا أحقالفؿ، مبتدئقـ بالؽبار الؿشفقريـ مـ الؿفاجريـ وإكصار، 

تبت سقرهتؿ بلحرف مـ الضقاء جقن طؾك غقرهؿ مـ الذيـ كُ يعر  ، ثؿ والرجال والـساء

 !.ف أخبارهؿعرَ تـتشر قصصفؿ، ولؿ تُ والسـاء، ولؽـ لؼؾة العؾؿ واتساع دائرة التجفقؾ لؿ 

لذلؽ كؾف فنن هذا العؿؾ الذي كطالعف جفد مؿا يتؿقز يف هذا الباب، يؼؾب الصػحات، 

ـ الؼدوات، ويعر   ـ ويبحث ط ـ مـ الصحابة إكرمق  .ف بغقر الؿشفقري

ويمكد بعبارة رشقدة وبؿـطؾؼات سديدة ، وهق يشد أبـاء الزمان إلك ذلؽ الرطقؾ

الحرص طؾك  :ومؿا تؿقز بف هذا العؿؾ، الؼرن إول بالؿشفقريـ والؿغؿقريـخقرية 

وقد أتك الشقخ حامد ، والبحث طـ الؿقاقػ الؿمثرة وخدمتفا بالشرح والتعؾقؼ، التقثقؼ

بحؿد  -فجاء، زيَّـ هبؿ كتابف، الزيـل بؿا يحؿد طؾقف مـ ذكر سقرة سبعة وثالثقـ صحابقًّا

 ى يف أطقـ الؿخالػقـ والؿـحرفقـ.وقذً ، اب الـبل إمقـلؾؿحبقـ ٕصح تحػةً  -اهلل

فالؾفؿ إكا كسللؽ بلسؿائؽ الحسـك وصػاتؽ العؾك أن تجؿعـا بلصحاب كبقـا يف 

وأن تجعؾـا مـ ، وأن تجرب ما كؼص مـ أطؿالـا بؿا زاد مـ حبـا لفؿ أجؿعقـ، طؾققـ

 الراحؿقـ.فرضقت طـفؿ وأرضقتفؿ برحؿتؽ يا أرحؿ ، التابعقـ لفؿ بنحسان

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

  .[111: ]التقبة ﴾ڤ

 كتبه

 

 

 ـه3443/  8/  31 الدوحة
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 ُح الُوَصِِّفقذِّهُه 11

 

  ٌِِّفُهقذِّهُح الُوص

 

 

وطؾك آل بقتف ، والصالة والسالم طؾك رسقلـا إمقـ، العالؿقـ الحؿد هلل رب  

  :أما بعد، ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ، وصحابتف إكرمقـ، الطاهريـ

 الؼراءة شغْػُت بِسَقر إكبقاء والؿرسؾقـ فؿـذ أْن َحبََّب اهلُل 
َّ
فلبحرُت يف ، إلل

ا بطريؼة الؼرآن الؽريؿ يف طرض قصصفؿ التل تحقي يف صقاهتا ، حقاهتؿ وتلثرت جدًّ

، ملسو هيلع هللا ىلص ـا وحبقبـا محؿدحتك َرَسا بل قاربل طؾك شاصئ حقاة كبق  ، إلبابِطَبًرا ٕولل 

اًذا، ٕصقف يف ُبستاهنا فـزلُت  فتعايشُت بقجداين مع لقؾفا ، فشؿؿت فقف طبقًرا أخَّ

تف إٓ مـ ذاقف، وتلثرُت بلحداثفا، وهنارها  .وُذْقُت فقفا َصعًؿا ٓ َيعِرُف لذَّ

، فت طؾك أصحابف الؽرام تعرَّ  -ملسو هيلع هللا ىلصوأكا أصقف يف بستان سقرتف  -وهـاك

الذيـ كاكقا يف هذا البستان كزهقر باهرة الجؿال، كاصؼة بلروع معاين الؽؿال، وما رأيُت 

ٍّ مـ إكبقاء ُصحبًة كفمٓء يف ُحبفؿ وإخالصفؿ لـبق  
، وتعظقؿفؿ ٕمره وهنقف، ملسو هيلع هللا ىلصفؿ لـبل

الِخالل، فتعؾؼت هبؿ بشدٍة، إلك غقر ذلؽ مـ روائع  ...والتضحقة مـ أجؾف، وكُصرة ديـف

. ًٓ  وأحببتُفؿ ُحبَّا يعجز التعبقر طـ وصػف، ورسؿُت لفؿ يف خقالل ُصقًرا وأشؽا

ؼ يف ِسَقرهؿ فرًدا فرًدا فتعايشت مع حقاة ، ثؿ أخذ ذلؽ َيْحُدو بل كحق التعؿُّ

إلك أن يؼػ  ملسو هيلع هللا ىلصمـذ ضفقرهؿ يف ساحة الرسقل ، أو مـ حقـ مقلدهؿ، الؽثقريـ مـفؿ

فرأيت يف هذه الرحالت سؿاحًة تؽسقها ، الؼطار بل يف محطتف إخقرة طـد وفاهتؿ

ة، طظؿة ُد مـ شدَّ ُض مـ ققة، ولِقـًا يتقلَّ ًة تتؿخَّ وُزهًدا ، ورحؿًة مؿزوجًة بِحؽؿة، وِرقَّ

 رأيت مِثالقًَّة يف واقعقَّة.: وأْخَتِصُر فلققل، غقر ُمْصطـع وٓ ُمَتَؽؾَّػ
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هل يف ، يف هذا الؼصص الحؼ  مقاقَػ لفمٓء العظؿاء ُتْذهُؾ العؼقل ووجدُت 

ـْ حديًثا ُيػرتى، جؿالفا وروطتفا أشبف بؿا يؼرؤه الـاس يف إساصقر ، أو إٓ أهنا لؿ تؽ

فنن  :بؾ لق أراد الخقال َكْسَج بعضفا ما استطاع، حؽايات ُتْختؾؼ مـ َكْسج الخَقال

 ه أوسع مـ الخقال.القاقع الذي صـعقه كان َمَدا

ـ العؿالؼة العظؿاء، اصطػاهؿ اهلُل لـ رة ديـف، فَصـََعُفؿ طؾك طقـف يف مدرسة صإكَّفؿ جقٌؾ م

َدُهم بُِروٍح ِمنَميَا َ وَكَتَب ِِف ُقُلوِِبُِم الِ الـبقة،  حتك لِحؼ  ملسو هيلع هللا ىلص، فؽاكقا خقر َطقن لـبقفؿ هُ ، َوَأَميَّ

ا يف إقطار وإمصار  وصافقا ،َحَؿؾقا الرسالة مـ بعده، ثؿ ف برب   وَن إرَض َخدًّ هبا َيُخدُّ

ـُ ما َبَؾَغ الؾقُؾ والـفار.حتك َبَؾَغ الد    ي

ـْ رِحؿ اهللُ  -هذا أنَّ ُمْسؾؿ هذا العصر والؿمسػ بعد كؾ   ترك كؾ هذا  -إٓ َم

عرف طـ همٓء إكابر ولؿ يَ ، مقا لؾدكقا إٓ التػاهاتوذهب َيـبفر بشخصقاٍت لؿ ُيؼد  

 َّٓ  معؾقماٍت سطحقًة طـ بعض الؿشفقريـ الذيـ حثَّ الشرُع طؾك اقتػاء آثارهؿ إ

هق َتْغققٌب ، أو وٓ شؽ أهنا حالة مـ آهنزامقة يعقشفا الؿسؾُؿ الؿعاصر، مـفؿ

 قـ.رفف طـ معرفة أبطال أمتف الحؼقؼق  صمؼصقٌد وراءه أياٍد لقست خػقَّة ت

 فاااالؼقُم َيْخَشاااْقَن اكتػاضاااَة ِديـِـاااا
 

 َبْعاااَد الُجُؿاااقِد وَبعاااَد َكاااْقِم ُقاااُرونِ  
 

 َيخشااقَن َيْعااُرَب أْن َتُجااقَد بخالاادٍ 
 

 َمْقُؿاااااقنِ  فااااااتٍِح  َساااااْعدٍ  وبُؽاااااؾ   
 

 بطاااارٍق  تُجاااقد يخشاااقن إفريؼقاااا
 

ـِ   ي ااااا َكـُااااقِر الااااد   يخشااااقن ُكْرِديًّ
 

 َيرِجااُع َمصاادًرا
ِ
ـَ اهلل  يخشااقن دياا

 

ـِ  والتقجقاااااف لؾػؽااااار  والَتْؼـاااااق
(1)

 
 

أن ُأَسؾ َط إضقاء طؾك بعض أبطال  مـ أجؾ ذلؽ طزمُت مستعقـًا باهلل 

 جقؾ الصحابة العظؿاء الذيـ لؿ ُيشتفروا يف إكحاء.

                                      

 (.116ص)الؼرضاوي  ، د.كػحات ولػحات :، مـ ديقان()الؿؾحؿة الـقكقة :( إبقات مـ قصقدة1)
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وقد سعقُت َقْدَر استطاطتل أن أجؿع روايات هذه الؼصص والرتاجؿ مـ كتب 

ـِ ، الحديث لتقثقؼ الققائع وإحداث اطتؿادي إول طؾك ما جاء يف كتب التاريخ  ولؿ يؽ

ومتك لؿ أجد ما أريده يف كتب الحديث ذهبت إلك كتب الرتاجؿ ، والسقَر والرتاجؿ

ـة الرواية ، أو كتب السقرة الُؿَحؼؼة، أو الؿعتؿدة كتب التاريخ التل كؼؾ فقفا طؾؿاء أهؾ السُّ

 ػ وإحداث إلك مصادرها.َطَزْوُت كؾ الؿقاق، ثؿ قبؾ غقرها مـ الؿصادر، بالسـد

ويف كثقر مـ إحقان أجد يف الؿققػ القاحد العديد مـ الروايات التل تختؾػ 

ُؾ بعُضفا بعًضا َدْمِجفا وَجْعؾَِفا يف ، ثؿ فلققم بجؿع هذه الروايات، ألػاضفا وُيَؽؿ 

، وتؽتؿَؾ صقرُة الَحَدِث يف طقـ الؼارئ، سقاق واحد لقزداد الؿققُػ بقاًكا ووضقًحا

إن كان  :فؿثاًل ، أذهب إلك الفامش فلْطزو روايات الؿققػ بالجؿؾة إلك مصادرهاثؿ 

 ومسؾؿ رقؿ كذا. ،البخاري رقؿ كذا :ـظري: ُمملًػا مـ روايتقـ يف الصحقحقـ قؾت

كتفا  ْمُت قبؾ ذكر تراجؿ الصحابة بعض فضائؾفؿ التل شفد هبا الؼرآن الؽريؿ ودوَّ ولؼد قدَّ

ـة ال ؿات العامة لجقؾ الصحابة الؽرام ، ثؿ ريػةشكتب السُّ  .ذكرُت بعض الس 

وما وجدتؿ فقف مـ ، وما وجدتؿ يف هذا الؽتاب مـ سداٍد فؿـ اهلل العظقؿ وحده

فؾؼد أَبك اهلل جؾ جاللف أن يجعؾ كتاًبا ، كسقان فؿـل ومـ الشقطان، أو َزَلؾٍ ، أو خطل

 ٓ يلتقف الباصؾ مـ بقـ يديف وٓ مـ خؾػف إٓ كتابف العزيز الحؽقؿ. 

، وأن يتؼبؾف، ل أن يجعؾ هذا العؿؾ خالًصا لقجفف الؽريؿوإين ٕرجق اهلل رب  

 وأن يـػع بف الـاس أجؿعقـ.، ويضَع لف الؼبقل

َّٓ بِاهلل   َطَؾقِف تقكؾت َوإَِلقِف أكقبَوَما تقفقؼل إِ

 كتبه

 

 ـه1441شػتان  7 يف صتاح الشالساء    

 م2020مارش  31
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  ِحالصَّحات ِهي فضائِل

 

أن فضائؾفؿ قد َشِفَد اهلُل ربُّ العالؿقـ هبا يف كتابف  :فخًرا وشرًفا يؽػل الصحابةَ 

، [19: ]إكعام ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ العزيز، وهل َشَفادٌة ٓ تسامقفا شفادٌة أبًدا،

 .فؽػك باهلل شفقًدا

: وذلؽ يف ققلف تعالك طـفؿ، ولـبدأ بالشفادة اإللفقة الؽربى لفؿ باإليؿان

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

اهؿ اهلُل ، [74: إكػال] ﴾ائ ەئ ەئى ى ائ  بالؿممـقـ يف غقر ما  وقد سؿَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: مثؾؿا يف ققلف تعالك، آية مـ قرآكف العظقؿ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .[285: البؼرة] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

كؿا ، بلهنؿ أهؾ التؼقى شفادُتف  :وكذلؽ مـ ُجؿؾة فضائؾفؿ التل شفد اهلل هبا

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: يف ققلف تعالك

 .[26: الػتح] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

كؿا يف ققلف ، ملسو هيلع هللا ىلصوكذلؽ شفادتف سبحاكف باصطػائفؿ لـصرة ديـف وتليقد رسقلف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصتعالك لرسقلف 

 .[62: إكػال] ﴾ڀ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿: طؾقفؿ يف ققلف تعالك وما أجؿؾ ثـاءه 

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  جبحب

 .[11 -8: الحشر] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

وإخالص ، َسريرهتؿ وصدق، لفؿ بُحْسـ كقتفؿ وما أروع شفادتف 

 ٻ ٻٻ ٻ پ ٱ ﴿: الؽريؿكؿا يف ققلف ، رضقان اهلل وحده طبادهتؿ ابتغاءَ 

 :[29: الػتح] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ پ ڀ ڀڀڀ ٺ

ٱ ٻ ٻ ﴿: كؿا يف ققلف تعالك، برضاه طـفؿ لذلؽ أخرب 

 .[111: التقبة] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: كؿا يف ققلف تعالك، وتاب طؾقفؿ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 .[117: التقبة] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ەئ

: كؿا يف ققلف تعالك، لفؿ بالجـة يف طدد مـ آيات قرآكف العظقؿ ولؼد َشِفَد اهلل 

ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ٱ ٻ ٻ ﴿: وكذلؽ يف ققلف الؽريؿ، [89 -88: ]التقبة ﴾چ چ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ققلف ويف ، [111: التقبة] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿: تعالك لفؿ

 .[11: الحديد] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت

ولؿ َيـَْحِصْر َمْدُح اهلل تعالك لفؿ يف الؼرآن فَحْسب، بؾ ضرب اهلل هبؿ الؿثؾ لألمؿ 

السابؼة يف كتبفؿ، وطدد لفؿ فضائؾفؿ وشؿائؾفؿ، وقد ذكر الؼرآن وصػفؿ يف التقراة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ﴿: واإلكجقؾ يف ققلف تعالك
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڇ  ڇ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 .[29: الػتح] ﴾ژ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڇ ڍ ڍ ڇ

ولؼد وضع الؼرآن طؾك صدورهؿ وصدور مـ سار طؾك هنجفؿ وسام شرف 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: تعالكوذلؽ يف ققلف ، ُيْػَتَخُر بف بقـ إمؿ

﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
 
 .[111: آل طؿران]

، أْن َيْصبَِر كػسف معفؿ ملسو هيلع هللا ىلصأْوَصك كبقَّف  أنَّ اهلل : ومـ أطظؿ مـاقبفؿ 

َّٓ ُيػارق ُصْحبتفؿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: كؿا يف ققلف تعالك، وأ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ، [28: الؽفػ] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ُّ
بعدها  ملسو هيلع هللا ىلصفؽان الـبل

ـْ ُأِمْرُت َأْن َأْصبَِر َكْػِسل َمَعُفؿْ »: يؼقل لفؿ تِل َم ـْ ُأمَّ «اْلَحْؿُد هلل الَِّذي َجَعَؾ ِم
(1)

. 

ويسخر ، ويغضب لغضبفؿ، يدافع طـفؿ ولعظقؿ َقْدِرِهؿ طـد اهلل كان 

 ـُ ذلؽ.وإلقؽ بعض ما ُيَبق  ، مؿـ سخر مـفؿ

  ركقـ َأَتقاشأنَّ الؿ:  سعد بـ أبل وقاصفؼد روى مسؾٌؿ وغقره طـ 
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

د، : جالًسا يف جؿاطة مـ أصحابف، فؼالقا ملسو هيلع هللا ىلصوقد أرادوا أن يخؾقا بف، فقجدوه  يا ُمَحؿَّ

َٓ َيْجَتِرُئقَن َطَؾْقـَا، فلكزل اهلل  ِء  َٓ : ققلف تعالك ملسو هيلع هللا ىلصمـ السؿاء طؾك رسقلف  اْصُرْد َهُم

حئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿

[52: ]إكعام ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت
(2)

. 

                                      

: -(11998يف الؿجؿع ) -(، وقال الفقثؿل8866(، والطرباين يف إوسط )3666( أخرجف أبق داود )1)

 رجالف رجال الصحقح.

 (.2413يـظر: صحقح مسؾؿ )( 2)
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ـُ حرب إلك ، ملسو هيلع هللا ىلص ولؿا كؼضت قريٌش صؾَح الحديبقة مع الـبل جاء أبق سػقان ب

 ، ملسو هيلع هللا ىلصالؿديـة لقعتذر ويجدد الصؾح مع رسقل اهلل 
ُّ
ٕن قريًشا قد  :ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصفلبك الـبل

طؾك جؿاطة مـ  ملسو هيلع هللا ىلصتعدت وصغت، فَؿرَّ أبق سػقان بعد خروجف مـ طـد رسقل اهلل 

ـْ ُطـُِؼ َطُدو  : الصحابة فلسؿعقه ما يؽره، وذلؽ حقـ قالقا
َواهلل َما َأَخَذْت ُسُققُف اهلل مِ

، ُيسؾؿ ًرا أراد أن يتللػ قؾبف رجاء أنساهلل َمْلَخَذَها، فؾؿا رأى أبق بؽر أبا سػقان ُمـْؽ

أتك أبق ، ثؿ «!؟ُقَرْيٍش َوَسق ِدِهؿْ َأَتُؼقُلقَن َهَذا لَِشْقِخ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال ٕصحاب رسقل اهلل 

 
َّ
َؽ َأْغَضْبَتُفؿْ ، َيا َأَبا بَْؽرٍ »: لف ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل ، َفَلْخَبَرُه بؿا كان مـف ملسو هيلع هللا ىلصبؽر الـبل َوالَِّذي ، َلَعؾَّ

ـْ ُكـَْت َأْغَضْبَتُفْؿ َلَؼْد َأْغَضْبَت َربََّؽ سَكػْ 
َيا : َفَؼاَل  َفَرَجَع إَِلْقِفْؿ َأُبق َبْؽٍر ، ل بَِقِدِه لَئِ

«َيْغِػُر اهلُل َلَؽ ، َٓ َيا َأَبا َبْؽرٍ : َفَؼاُلقا َأْغَضْبُتُؽْؿ؟، إِْخَقَتاهْ 
(1)

. 

  -يف السـة التاسعة طؾك وجف التحديد -وقبؾ غزوة تبقك
ُّ
أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصَحثَّ الـبل

ًٓ رائًعا يف البذل والعطاء، طؾك الصدقة َم فؼراؤهؿ ، فضرب أغـقاء الصحابة مثا وَقدَّ

، ومع ذلؽ لؿ َيْسؾؿقا جؿقًعا مـ ألسـة الؿـافؼقـ، َفًة يف التضحقة والػداءصقرًة ُمَشر  

َدَقِة اْلَعظِقَؿِة َسِخَر الؿـافؼقن ُّ بِالصَّ
وإذا جاء الػؼقُر ، ءٍ ُمَرا: وقالقا ،فؽاكقا إذا جاء الغـل

ـْ صدقة : وقالقا ،بؿا يف وْسِعف َسِخروا مـف ٌّ َط
فلكزل اهلل قرآًكا ُيتؾك ، !َهَذاإِنَّ اهلل َلَغـِل

وذلؽ يف ققلف ، وَيْسَخُر مـ الؿـافؼقـ، إلك يقم الؼقامة يدافع فقف طـ أولقائف الصالحقـ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿: تعالك

[79: ]التقبة ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
(2)

. 

يَؿاَن َوَزيَّـَُف وففؿ جقؾ صـعف اهلل طؾك طقـف، 
فِل ُقُؾقبِفؿ، وألَفَؿُفؿ َحبََّب إَِلقْفُؿ اإْلِ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: رشدهؿ، فاْسَؿع معل إلك ققلف تعالك لفؿ

                                      

 (.28لؾطرباين ) ،(، والؿعجؿ الؽبقر21641(، ومسـد أحؿد )2514( يـظر: صحقح مسؾؿ )1)

 .(1394( يـظر: صحقح البخاري )2)
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .[8 -7: الحجرات] ﴾ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

وهذا الذي ذكرتف لؿ يؽـ إٓ قبسات جؿعتفا بقـ يَدي الؼارئ الؽريؿ مـ 

ُح صوتبؼك يف كتاب اهلل آيات كثقرة تُ ، الؼرآنفضائؾفؿ العديدة التل سجؾفا  ر 

 وما ذكرُتفا خشقة اإلصالة. ،بػضقؾتفؿ وُتشقر إلك كرامتفؿ يف الدكقا وأخرة
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  ِحللصَّحات ملسو هيلع هللا ىلص ُح الٌثيَِّذضِكي

 

 
 
ا،  ملسو هيلع هللا ىلص وأما إحاديث الـبقية التل تشفد بػضائؾفؿ وَتْزكقة الـبل لفؿ ففل كثقرة جدًّ

 
 
 لفؿ. ملسو هيلع هللا ىلص والؿتلمؾ فقفا سقرى بقضقح طظقَؿ َقْدِرهؿ، وَمَدى ُحب  الـبل

«َخْقُر الـَّاِس َقْركِل»: ملسو هيلع هللا ىلصوأول شفادة كبقية يف حؼفؿ كبدأ هبا هل ققلف 
(1)

ففؿ خقر  ،

  الـاس طـد اهلل بعد إكبقاء والؿرسؾقـ.

 
ُّ
ـْ َمِعل: َقاَل  ؟َأيُّ الـَّاِس َخْقرٌ ، َيا َرُسقَل اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد ُسئَؾ الـبل  :َفِؼقَؾ َلفُ ، َأَكا َوَم

ـْ َيا َرُسقَل اهللثؿ  ـَ َطَؾك اْْلََثرِ ثؿ  :َقاَل ، ؟َم «الَِّذي
(2)

. 

 
ُّ
أن مـ جاء بعدهؿ مفؿا طؿؾقا مـ الصالحات لـ يبؾغقا : ملسو هيلع هللا ىلصبؾ وأخرب الـبل

َلْق َأْكَػْؼُتْؿ ِمثَْؾ ، َفَقالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ ، َدُطقا لِل َأْصَحابِل»: ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ يف ققلف ، مـزلتفؿ

«َما َبَؾْغُتْؿ َأْطَؿاَلُفؿْ  َذَهبًا -ِمْثَؾ اْلِجَبالِ  :أو -ُأُحدٍ 
(3)

لَْق ، ل بَِقِدهِ سَفَقالَِّذي َكػْ »: ويف لػظ، 

«َوََل َكِصقَػفُ  ،َما َبَؾَغ ُمدَّ َأَحِدِهؿْ  َأنَّ َأَحَدُكْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأُحٍد َذَهًبا
(4)

. 

وذلؽ ، وُكصرة ديـف ملسو هيلع هللا ىلصف أنَّ اهلل تعالك اختارهؿ واصطػاهؿ لصحبة كبق  : ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب 

َؾ لل ِمـُْفْؿ ُوَزَراَء عَ َوَج  ،اَر لِل َأْصَحاًباتاَلك اْخَتاَركِل َواْخ عإِنَّ اهللَ تَ »: ملسو هيلع هللا ىلص يف ققلف

«َوَأْكَصاًرا َوَأْصَفاًرا
(5)

. 

                                      

 (.3651( أخرجف البخاري )1)

ـف إلباين يف الصحقحة )8482( أخرجف أحؿد )2)  (.1839(، وحسَّ

حف 13839( أخرجف أحؿد )3)  (.1923إلباين يف الصحقحة )(، وصحَّ

 (.3471( أخرجف البخاري )4)

 (، وقال: حديث صحقح، ووافؼف الذهبل.6656(، والحاكؿ يف الؿستدرك )349( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )5)
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أن بؼاءهؿ يف إمة بعده بؿثابة صؿام أمان لفا مـ كؾ ما يػسد طؾك : ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب 

َؿاءِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ يف ققلف ، الـاس ديـفؿ ودكقاهؿ ُـُّجقُم َأَمـٌَة لِؾسَّ َفنَِذا َذَهَبِت الـُُّجقُم ، ال

َؿاَء َما ُتقَطُد  ، َفنَِذا َذَهْبُت َأَتك َأْصَحابِل َما ُيقَطُدونَ ، َوَأَكا َأَمـٌَة ِْلَْصَحابِل، َأَتك السَّ

تِل تِل َما ُيقَطُدونَ ، َوَأْصَحابِل َأَمـٌَة ِْلُمَّ «َفنَِذا َذَهَب َأْصَحابِل َأَتك ُأمَّ
(1)

. 

ـْ بعَدهؿ سُقـْ ، أن إمة مـ بعده سُتـَْصُر هبؿ: ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب  رون بربكة ُصحبتفؿ صوَم

ـَ الـَّاسِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ يف ققلف ، لفؿ فِقُؽْؿ : َفَقُؼقُلقنَ ، َيْلتِل َطَؾك الـَّاِس َزَماٌن َفَقْغُزو فِئَاٌم ِم

ـْ َصاَحَب َرُسقَل اهلل  َيْلتِل َطَؾك الـَّاِس َزَماٌن َفَقْغُزو  ثؿ، َفُقْػَتُح َلُفؿْ ، َكَعؿْ : ؟ َفَقُؼقُلقنَ ملسو هيلع هللا ىلصَم

ـَ الـَّاسِ  َئاٌم ِم
ـْ َصاَحَب َأْصَحاَب َرُسقِل اهلل: َفُقَؼاُل ، فِ ، َكَعؿْ : َفَقُؼقُلقنَ ؟ ملسو هيلع هللا ىلص َهْؾ فِقُؽْؿ َم

«َفُقْػَتُح َلُفؿْ 
(2)

. 

ـْ َرآكِل َوَصاَحَبـِل»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصلذلؽ كان  قُؽْؿ َم
ََل  َواهللِ ، ََل َتَزاُلقَن بَِخْقرٍ َما َداَم فِ

ـْ َرآكِل ـْ َرَأى َم قُؽْؿ َم
ـْ َصاَحَبـِل، َتَزاُلقَن بَِخْقرٍ َما َداَم فِ «َوَصاَحَب َم

(3)
. 

  فخًرا ققُل   ويؽػل الصحابةَ 
 
«َأْكُتْؿ ُشَفَداُء اهلل فِل اْلَْرضِ »: لفؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

(4)
. 

 

 

  

                                      

 (.2531( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.2532(، ومسؾؿ )3649( أخرجف البخاري )2)

ـف ابـ حجر يف الػتح )(، و32417( أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )3) ٕلباين يف وا(، 5/7حسَّ

 (.3283الصحقحة )

 (.949(، ومسؾؿ )1376( أخرجف البخاري )4)
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  اتِهتأصح ملسو هيلع هللا ىلص ِصيَُّح الٌثيِّو

 

 
ُّ
اْسَتْقُصقا بَِلْصَحابِل »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال ، إمة بلصحابف خقًرا ملسو هيلع هللا ىلصوقد أْوَصك الـبل

«َخْقًرا
(1)

«ُأوِصقُؽْؿ بَِلْصَحابِل»: ويف لػظ، 
(2)

. 

«اْحَػُظقكِل فِل َأْصَحابِل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(3)

َْجِؾ ، َراُطقكِل فِقفؿ: َأْي ، 
ِ
َٓ ُتْمُذوُهْؿ ٕ و

ل َوُصْحَبتِل َحؼ 
(4)

ََل َتتَِّخُذوُهْؿ ، فِل َأْصَحابِل اهللَ  اهللَ »: -لألمة بلكؿؾفا -ملسو هيلع هللا ىلصوقال  

ـْ َأَحبَُّفْؿ ، َغَرًضا َبْعِدي ـْ َأْبَغَضُفْؿ َفبُِبغْ ، َفبُِحبِّل َأَحبَُّفؿْ َفَؿ ـْ آَذاُهْؿ ، ل َأْبَغَضُفؿْ ضَوَم َوَم

ـْ آَذاكِل َفَؼْد آَذى ، َفَؼْد آَذاكِل ـْ آَذى  ،اهللَوَم «َفُققِشُؽ َأْن َيْلُخَذهُ  اهللَوَم
(5)

. 

 ، وهذه القصايا الـبقية بحؼ ٓ يعؿؾ هبا إٓ الؿممـقن الصادققن
ُّ
فؼد جعؾ الـبل

 ُحبَّفؿ وتقققرهؿ وِحْػظ مؽاكتفؿ مـ طالمات اإليؿان. ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

  

                                      

حف إلباين يف التعؾقؼات الحسان )114( أخرجف أحؿد )1)  (.7211(، وصحَّ

حف إلباين يف صحقح الجامع )2165( أخرجف الرتمذي )2)  (.2546(، وصحَّ

حف إلباين يف الصحقحة )2363)( أخرجف ابـ ماجف 3)  (.1116(، وصحَّ

 (.5/63( يـظر: حاشقة السـدي طؾك ابـ ماجف )4)

 (.6/493(، وصحح الؼرصبل متـف يف الؿػفؿ )3862(، والرتمذي )21578( أخرجف أحؿد )5)
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 ثِِّهنعي س ملسو هيلع هللا ىلص هُي الٌثيًِّ

 

 

 
ُّ
«ابِل َفَلْمِسُؽقاحإَِذا ُذكَِر َأْص »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل

(1)
طـ  ؽقا ألسـتؽؿسفلم: أي، 

هتؿوتتبُّ ، القققع يف أطراضفؿ، أو اكتؼاصفؿ، أو الخقض فقفؿ َّٓ ع ز
(2)

. 

 
ُّ
فؾق أنَّ أحَدُكؿ أْكَػَؼ مثَؾ ُأُحٍد ، َل َتُسبُّقا أصحابل»: صريحة ملسو هيلع هللا ىلصوقد قالفا الـبل

«ما َبَؾَغ ُمدَّ أحِدِهؿ وَل َكِصْقَػفُ ، ذهًبا
(3)

. 

ـْ َسبَّ َأْصَحابِل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ـَ اهللُ َم «لََع
(4)

ـْ َسبَّ َأْصَحابِل َفَعَؾْقِف »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ،  َم

ـَ َلْعـَُة اهلل  َؽِة َوالـَّاِس َأْجَؿِعق
«َوََل َطْدًَل  ،ََل َيْؼَبُؾ اهللُ ِمـُْف َصْرًفا، َواْلَؿََلئِ

(5)
ٓ ُيْؼبؾ : أي 

مـف طؿٌؾ َيْصِرُف طـف العذاب يقم الؼقامة
(6)

. 

ـُ ُطَؿَر    وَكاَن اْب
ّ
ََل َتُسبُّقا َأْصَحاَب »: َيُؼقُل لؾـاس ملسو هيلع هللا ىلص بعد مقت الـبل

ٍد  ـْ َطَؿِؾ َأَحِدُكْؿ ُطْؿَرهُ  َفَؾُؿَؼامُ ، ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ «َأَحِدِهْؿ َساَطًة َخْقٌر ِم
(7)

. 

ـُ الزبقر طؾك خالتف طائشةَ  ك ل َأْسَؿُع إِ »: فؼال لفا ،الؿممـقـ أم   وقد دخؾ ُطروة ب

ٍد  ٍد : ، َفَؼاَلْت ملسو هيلع هللا ىلصَكاًسا َيَتـَاَوُلقَن َأْصَحاَب ُمَحؿَّ ، إِنَّ َأْصَحاَب ُمَحؿَّ
َّ
َكاُكقا َمَع  ملسو هيلع هللا ىلصَيا ُبـَل

                                      
حف إلباين يف صحقح الجامع )1427( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )1)  (.545(، وصحَّ

 (.2/52لألمقر الصـعاين ) ،قير شرح الجامع الصغقر( يـظر: التـ2)

 (.3649( أخرجف البخاري )3)

ـف إلباين يف صحقح الجامع )13588( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )4)  (.5111(، وحسَّ

ـف إلباين يف الصحقحة )8( أخرجف أحؿد يف فضائؾ الصحابة )5)  (.2341(، وحسَّ

 (.2/225غقر )( يـظر: التـقير شرح الجامع الص6)

حف البقصقري يف مصباح 162(، وابـ ماجف )15( أخرجف أحؿد يف الػضائؾ )7) ـف إلباين، وصحَّ (، وحسَّ

 (.1/24الزجاجة )
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ا َقَبَضُفُؿ اهلُل  ، َوَكاَن اهلُل ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  َأَحبَّ َأْن ُيْجِرَي  ُيْجِري َلُفْؿ ُأُجقَرُهْؿ، َفَؾؿَّ

َْجَر َلُفؿْ  ْٕ «َذلَِؽ ا
(1)

َْصَحاِب »: َقاَلْت لف، ويف رواية 
ِ
ـَ ُأْختِل، ُأمُِروا َأْن َيْسَتْغِػُروا ٕ َيا اْب

 
 
«َفَسبُّقُهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

(2)
. 

ا بََؾَغ ققل اهلل تعالك وَقَرَأ َرُجٌؾ َطَؾك َطبِْد اهلل بـ مسعقٍد  : ُسقَرَة اْلَػتِْح، َفَؾؿَّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿

ـُ مسعقدٍ [29]الػتح:  ﴾ڇ ڇ   »: ، َقاَل اب
 
ارَ  ملسو هيلع هللا ىلصلِقَِغقَظ اهلل بِالـَّبِل «َوبَِلْصَحابِِف اْلُؽػَّ

(3)
. 

ـْ أْصبََح يف قؾبِِف َغْقٌظ َطؾَك َأَحٍد »: -طـ كػس أية -♫وقال اإلمام مالٌؽ  َم

ـْ أْصَحاِب رسقِل اهلل 
«فؼد أَصاَبْتُف أَيةُ  ملسو هيلع هللا ىلصمِ

(4)
. 

ـُ َحـبؾ  ـة القاضحة الَبق  : ♫وقال اإلمام أحؿُد ب ـَ السُّ
 :ـِة الثابتة الؿعروفةومِ

ـِ أْصَحاِب رسقل اهلل  والؽػُّ طـ ِذْكِر مساوئفؿ والذي ، كؾ ِفؿ أجؿعقـ ملسو هيلع هللا ىلصِذْكُر َمَحاِس

ـْ َسبَّ أصحاَب رسقل اهلل ، شجر بقـفؿ ، أو صعـ طؾقفؿ، أو أحًدا مـفؿ أو ،ملسو هيلع هللا ىلصفَؿ

َض بعقبفؿ جؾ مؿا يتطرق إلك ، أو دق، أو كثقر، أو طاب أحًدا مـفؿ بؼؾقؾ، أو َطرَّ

، َقبَِؾ اهلل صرفف وٓ طدلفٓ ، ل خبقث مخالػضففق مبتدع راف، القققعة يف أحد مـفؿ

وإخذ بآثارهؿ فضقؾة، وآقتداء هبؿ وسقؾة، والدطاء لفؿ قربة، بؾ ُحبُّفؿ ُسـَّة
(5)

. 

اِزيُّ  ـْ أْصَحاِب : ♫وقال اإلمام أُبق ُزْرَطَة الرَّ
إذا رأيَت الرجَؾ َيـَْتِؼُص َأَحًدا مِ

وإكََّؿا ، والؼرآَن َحٌؼ ، طـدكا َحٌؼ  ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ أنَّ الرسقَل  :فاْطَؾْؿ أكف ِزْكِديٌؼ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

                                      

 (.1999( أخرجف أجري يف الشريعة )1)

 .(3122( أخرجف مسؾؿ )2)

حف، ووافؼف الذهبل.3718( أخرجف الحاكؿ )3)  (، وصحَّ

 (.9( الؿقصل )4)

 (.88لإلمام أحؿد )ص ،(، ويـظر: السـة3/16مـ الجامع لعؾقم اإلمام أحؿد )( كؼاًل 5)
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ـةَ  وإكَّؿا يريد همٓء أْن َيْجَرُحقا ، ملسو هيلع هللا ىلصأصحاُب رسقل اهلل  أدَّى إلقـا هذا الؼرآَن والسُّ

وهؿ َزَكادقة، والَجْرُح هبؿ أْوَلك، لقبطؾقا الؽتاب والسـة :ُشُفقَدَكا
(1)

. 

 
ُّ
مـ َتَدبََّر  إكَّؿا َيعرُف فضائؾ الصحابة : ♫وقال الحافظ الذهبل

، وبعد مقتف مـ السابؼة إلك اإليؿان ملسو هيلع هللا ىلصأحقاَلفؿ َوِسَقَرُهؿ وآثارهؿ يف حقاة رسقل اهلل 

، وتعؾقؿ فرائضف وُسـَـف، وإضفار شعائر اإلسالم، ر الديـشوكَ ، والؿجاهدة لؾؽػار

ـَ الديـ أصٌؾ وٓ فرعٌ ، وإطالء كؾؿة اهلل ورسقلف
وٓ طؾؿـا ، ولقٓهؿ ما وصؾ إلقـا مِ

 وٓ طؾؿـا مِـ إحاديث وإخبار شقًئا.، مـ الػرائض والُسـَـ ُسـًة وٓ فرًضا

ـَ فقفؿ ـْ َصَع ِة الُؿسؾؿقـ، أو فَؿ ـْ مِؾَّ
ٕن  :َسبَّفؿ فؼد خرج مـ الديـ َوَمَرَق مِ

وإكؽار ما ذكره اهلل ، وإضؿار الحؼد فقفؿ، الطعـ ٓ يؽقن إٓ طـ اطتؼاد مساويفؿ

وبقان فضائؾفؿ ، مـ ثـائف طؾقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصوما لرسقل اهلل ، ثـائف طؾقفؿتعالك يف كتابف مـ 

فؿومـاقبفؿ وُحب  
(2)

.
 

 

 

  

                                      

 (.38/32(، وتاريخ دمشؼ، ٓبـ طساكر )49لؾخطقب البغدادي ) ،( يـظر: الؽػاية1)

 (.237( الؽبائر، لؾذهبل )ص2)
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 ِح الصَّحات السِّواُخ العاهَُّح لجيل

 

ؾفا الؼرآن  كان لؿجتؿع الصحابة  مالمح تخصف، وِسَؿاٌت تؿقزه، سجَّ

ـة الُؿطفرة، كذكر بعضفا لـزداد هبذا الجقؾ معرفة.  الؽريؿ، ودوَكْتفا كتب السُّ

 :هورصىله  لله  الذَّام   االنلياد  : أوال  

ا َكَزَلْت َطَؾك َرُسقِل اهلل »: بؼقلف ُهَرْيَرَة  ومثال ذلؽ يذكره أُبق ڃ ڃ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڃ چ چ چ چ 

َفاْشَتدَّ َذلَِؽ : َقاَل ، [285]البؼرة:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

َكِب ، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتْقا َرُسقَل اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َأْصَحاِب َرُسقِل اهلل  َأْي : َفَؼاُلقا، َبَرُكقا َطَؾك الرُّ

َْطَؿاِل َما ُكطِقُؼ ، َرُسقَل اهلل ْٕ ـَ ا
ْػـَا مِ َدَقةَ ، ُكؾ  َقاَم َواْلِجَفاَد َوالصَّ اَلَة َوالص  َوَقد ، الصَّ

َٓ ُكطِقُؼَفا َيُة َو ْٔ َأُترِيُدوَن َأْن َتُؼقُلقا َكَؿا َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسقُل اهلل، ُاْكِزَلْت َطَؾْقَؽ َهِذِه ا

ـْ َقبِْؾُؽؿْ  ـِ ِم َسِؿْعـَا َوَأَصْعـَا ُغْػَراَكَؽ َربَّـَا : َبْؾ ُققُلقا !؟َسِؿْعـَا َوَطَصْقـَا :َأْهُؾ اْلؽَِتابَْق

ا اْقَتَرَأَها اْلَؼْقمُ ، َسِؿْعـَا َوَأَصْعـَا ُغْػَراَكَؽ َربَّـَا َوإَِلقَْؽ اْلَؿِصقرُ : فَؼاُلقا، َوإَِلْقَؽ اْلَؿِصقرُ   َفَؾؿَّ

ْت بَِفا َأْلِسـَُتُفؿْ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: َفَلْكَزَل اهلُل تعالك فِل إِْثِرَها، َذلَّ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ں

ا َفَعُؾقا َذلَِؽ َكَسَخَفا اهلُل ، [285: ]البؼرة ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ َفَؾؿَّ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿:  َفَلْكَزَل اهللُ ، َتَعاَلك

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ ،َكَعؿْ : َقاَل  ،﴾ې ې ې ى ى ائ ائ

: اَل ق، ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿ ،َكَعؿْ : َقاَل ، ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
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  ِحي فضائِل الصَّحاتِه 27

 
 ﴾حت خت جت مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴿ ،ؿْ عكَ 

«َكَعؿْ : َقاَل ، [286]البؼرة: 
(1)

. 

 :روفه الظ   ثه ولى يف أصػ ورصىلهه  لله  االصذجاةح  : ساني ا

، ُقتَِؾ فقف العشراُت مـ خقارهؿ، كان يقُم معركة ُأُحٍد شديًدا طؾك الؿسؾؿقـ

أن قالت أمُّ  لدرجة، ُمـَْؽرةً  جراحاٍت  والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوُجرح فقف الرسقل 

ـْ َيْقِم ُأُحٍد؟ يا رسقل اهلل،»: الؿممـقـ طائشة
«َهْؾ َأَتك َطَؾْقَؽ َيْقٌم َكاَن َأَشدَّ طؾقؽ مِ

(2)
: 

 .وحال أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصرأتف مـ حالف  وذلؽ لؿا

ويتؼؾبقن ، وبات الصحابة َيْطُقون أحزاهنؿ، وغربت شؿُس يقم الؿعركة

 ، الصبحويتللؿقن يف جروحفؿ وقروحفؿ حتك جاء 
ُّ
أن  :وأخربهؿ ملسو هيلع هللا ىلصفجؿعفؿ الـبل

َة طؾقفؿ ، أن يخرجقا معف لؼتالفؿ ملسو هيلع هللا ىلصوَكَدَبفؿ ، قريًشا تجؿع كػسفا لتعقد الَؽرَّ

وهؿ ، وكسقا ما هؿ فقف مـ معاكاة، ملسو هيلع هللا ىلصفاستجابقا طؾك الػقر وخرجقا مع رسقل اهلل 

ؾ الؼرآن هذا الؿققػ العظقؿ يف ، حسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ: يؼقلقن : ققلف تعالكفَسجَّ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  ۈئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  يئ جب حب خب

[174 -172: ]آل طؿران ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ
(3)

. 

اء  غىل: سالش ا اره  الأَشذَّ  :و فَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: وهذا وصػ الؼرآن لفؿ يف ققلف تعالك

الصػة التل مدحفا اهلل فقفؿ كابعة مـ استجابتفؿ لـداءاٍت  هوهذ، [29: الػتح] ﴾پ

                                      

 (.125( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.3231( أخرجف البخاري )2)

 .(11117(، والـسائل )4177( يـظر: البخاري )3)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: ققلف تعالك :مـفا، قرآكقٍة طديدة

 .[123: ]التقبة ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ا  :ر حامء  ةينه م: راةػ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: وهذه ِسَؿٌة أخرى ضفرت يف ققلف تعالك

 -طؾك الؽػار هلل كاكقا رحؿاء بقـفؿ هلل، فؽؿا كاكت شدهتؿ [29: الػتح] ﴾ڀ ڀ

وهذا استؿساك بلوثؼ ُطَرى اإليؿان، وهق َجقٌّ إيؿاينٌّ صـعف اهلل تعالك لتثبقت أركان  -أيًضا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصدولة اإلسالم، فاسؿع إلك ققلف تعالك لـبقف 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
 

 .[63 -62: ]إكػال

ا م: خامض  يَّذههه ت ىده  :هاَمل  غ 

پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: الكعققلف ت :مـفا ،وتظفر هذه السؿة يف آيات طديدة

، وهق تعبقر قرآين بديع يصقر [29: الػتح] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ

، ففؿ ُطبَّاُد هذه إمة، ولق سؾطت ﴾ٺ ٺ﴿ لؽ حالتفؿ العامة بقـ يدي اهلل 

هق وصػ لطقل ، أو ساجد، أو طقـُؽ طؾك راكٍع مـفؿالضقء طؾك مجتؿعفؿ لققعت 

 ركقطفؿ وسجقدهؿ يف صالهتؿ.

ـُ  ▲ثـا طـف أمُّ الؿممـقـ طائشة حد  أما طـ صقل ققامفؿ فتُ  حقـ قال لفا سعُد ب

ْقِؾ، فَؼاَلْت »: هشام فؼال ـْ قِقَاِم الؾَّ قـِل َط
ثِ ُؾ؟ : َأَلْسَت َتْؼَرأُ : َحد  م  َفا اْلُؿزَّ َبَؾك، : َقاَل َيا َأيُّ

قَرِة َكَزلَ : فَؼاَلْت  َل َهِذِه السُّ َحتَّك اْكَتَػَخْت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ْت، َفَؼاَم َأْصَحاُب َرُسقلِ َفنِنَّ َأوَّ

 َطَشَر َشْفًرا
ْ
َؿاِء اْثـَل ْقِؾ ، ثؿ َأْقَداُمُفْؿ، َوُحبَِس َخاتَِؿُتَفا فِل السَّ َكَزَل آِخُرَها، َفَصاَر قَِقاُم الؾَّ

ًطا  «َبْعَد َفِريَضةٍ َتَطقُّ
(1)

. 

                                      

 (، والؾػظ لف.1342(، وأبق داود )746( أخرجف مسؾؿ )1)
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ُّ
ـُ أبل صالب  وهذا طؾل َواهلل َلَؼْد َرَأْيُت َأْصَحاَب »: يصػ ققامفؿ قائاًل  ب

ٍد  ـَ شقًئا ، َفَؿا َأَرى اْلَقْقَم ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ ُيْشبُِفُفْؿ، َلَؼْد َكاُكقا ُيْصبُِحقَن ُصْػًرا ُشْعًثا ُغْبًرا، َبْق

ًدا َوقَِقاًماَأْطُقـِِفْؿ َكَلْمَثاِل ُرَكِب  ، وُيَراوُحقن َيْتُؾقَن كَِتاَب اهلل  ،اْلَؿْعِز، َقْد َباُتقا هلل ُسجَّ

ـَ ِجَباِهِفْؿ َوَأْقَدامِِفْؿ، َفنَِذا َأْصَبُحقا َوَذَكُروا اهلل  َجُر فِل َيْقِم  َبْق َماُدوا َكَؿا َتِؿقُد الشَّ

يِح، َوَهِؿَؾْت َأْطُقـُُفْؿ َحتَّك ُتَبؾَّ ثَِقاُبُفْؿ، َواهلل َلَؽَلنَّ اْلَؼْقَم َبا ـَ تالر  «قا َغافِؾِق
(1)

. 

بقصػ أثَر العبادة طؾك  ثؿ تؽتؿؾ الصقرة البديعة التل ترسؿ حال طبقديتفؿ

ففذه ، [29]الػتح:  ﴾ڤ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴿: وجقهفؿ يف ققلف تعالك

إوصاف الؼرآكقة لفؿ تجعؾؽ ترى بعد هذه الؼرون حال خشقطفؿ وخضقطفؿ 

فَتَتَجؾَّك أمام طقـؽ العبقدية يف ، يدي رهبؿ واكؽسارهؿ وهدوئفؿ واصؿئـاهنؿ بقـ

ها زيدوت، تؽسقها شػافقًة وَوضاءةً ، أكؿؾ صقرها ضاهرًة طؾك صػحات وجقهفؿ

ما باُل أهؾ : َيْحُضُرين جقاُب أحد الصاحقـ طؾك سائؾ يؼقلوهـا ، صػاًء وإشراًقا

 َخَؾقا برهبؿ فللَبَسُفؿ كقًرا مـ كقره. : فؼال؟ الؾقؾ أْكَضُر الـاس وجقًها

ا ذق  نهيذههم: صادص  هم وصه  :إخالص 

ۓ ﴿: حال هجرهتؿ يف ققلف تعالك :مـفا ،ولؼد أشار الؼرآُن لفذا يف مقاضعَ 

ۋ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

: ويف حال صالهتؿ وطبادهتؿ قال تعالك طـفؿ، [8: ]الحشر ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې

وهـا أْصَؾَعَؽ الؼرآُن طؾك ، [29: ]الػتح ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿

َدة ، بقاصـ كػقسفؿ وأطؿاق سرائرهؿ فحقـ ٓ تستطقع رؤية ذلؽ أبًدا بالعقـ الُؿَجرَّ

قالفؿ ٓ يبتغقن بلققالفؿ حففؿ يف كؾ أ، رآُن طؾك ما َيشغؾ قؾقهبؿؼُيْطؾُِعَؽ ال

ُهؿ.، وأفعالفؿ إٓ فضاًل مـ اهلل ورضقاًكا  فؾؾف َدرُّ

                                      

 (.1/76( أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة )1)
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ا  : كلىةههم طهارج  : صاةػ 

ـُ َمسعقدٍ  ـَ أْحَقالفؿ، وهق طبد اهلل ب وهل ِسَؿٌة ُيحدثـا طـفا رجٌؾ طايشفؿ، وَطاَي

 ٍد  َفَقَجَد َقْؾَب إِنَّ اهلَل تعالك َكَظَر فِل ُقُؾقِب اْلِعَباِد، »: الذي قال طـفؿ َخقَْر  ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ

ٍد ، ثؿ ُقُؾقِب اْلِعبَاِد، َفاْصَطَػاُه لِـَْػِسِف، َفاْبتََعَثُف بِِرَساَلتِفِ  َكَظَر فِل ُقُؾقِب اْلِعَباِد بَْعَد َقْؾِب ُمَحؿَّ

، ُيَؼاتُِؾقَن َطَؾك دِيـِفِ ، َفَقَجَد ُقُؾقَب َأْصَحابِِف َخْقَر ُقُؾقِب اْلِعبَاِد، َفَجَعَؾُفْؿ ُوَزَراَء َكبِق فِ ، ملسو هيلع هللا ىلص

، َوَما َرَأْوا َسق ئًا َفُفَق ِطـَْد اهلل َسق ٌئ  ـٌ «َفَؿا َرَأى اْلُؿْسؾُِؿقَن َحَسـًا َفُفَق ِطـَْد اهلل َحَس
(1)

. 

ٍد »: وقال  ًقا َفْؾَقَتَلسَّ بَِلْصَحاِب ُمَحؿَّ ـْ َكاَن مِـُْؽْؿ ُمَتَلس   َفنِكَُّفْؿ َكاُكقا َأَبرَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصَم

ِة ُقُؾقًبا، َوَأْطَؿَؼَفا ِطْؾًؿا ُمَّ ْٕ َفا َتَؽؾًُّػا، َهِذِه ا ، َقْقًما ، َوَأْقَقَمَفا َهْدًيا، َوَأَقؾَّ ًٓ َوَأْحَسـََفا َحا

بُِعقُهْؿ فِل آَثاِرِهؿْ ، ، َفاْطِرُفقا َلُفْؿ َفْضَؾُفؿْ ملسو هيلع هللا ىلصاْخَتاَرُهُؿ اهلُل َتَعاَلك لُِصْحَبِة َكبِق ِف   َفنِكَُّفؿْ  :َواتَّ

«َكاُكقا َطَؾك اْلُفَدى اْلُؿْسَتِؼقؿِ 
(2)

. 

تِّهم ود: سامن ا م للنتيِّ هامل  ح  هه  :ملسو هيلع هللا ىلص ػظيمه

 
ُّ
ـُ َمسعقدٍ الثؼػل صقرًة شاهدها بـػسف  وهذه ِسَؿٌة يـؼؾ لـا مـفا طروة ب

 »: وذلؽ يف ققلف ، وطايـفا
ِ
َر صَلَؼْد َوَفْدُت َطَؾك اْلُؿُؾقِك، َوَوَفْدُت َطَؾك َققْ  َواهلل

 
ِ
، َواهلل

 
ٍد  َوكِْسَرى َوالـََّجاِشل ُؿُف َأْصَحاُبُف َما ُيَعظ ُؿ َأْصَحاُب ُمَحؿَّ إِْن َرَأْيُت َمؾًِؽا َقطُّ ُيَعظ 

ًدا   ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ
ِ
َّٓ َوَقَعْت فِل َكػَّ َرُجٍؾ مِـُْفْؿ َفَدَلَؽ بَِفا َوْجَفُف  ، َواهلل ُؿ ُكَخاَمًة إِ إِْن َيَتـَخَّ

َل َكاُدوا َيْؼَتتُِؾقَن َطَؾك َوُضقئِفِ َوإِذَ ، َوِجْؾَدهُ  َوإَِذا َتَؽؾَُّؿقا ، ا َأَمَرُهْؿ اْبَتَدُروا َأْمَرُه، َوإَِذا َتَقضَّ

وَن إَِلْقِف الـََّظَر َتْعظِقًؿا َلفُ  «َخَػُضقا َأْصَقاَتُفْؿ ِطـَْدُه، َوَما ُيِحدُّ
(3)

. 

                                      

حف أحؿد شاكر.3611( أخرجف أحؿد )1)  (، وصحَّ

 (.1811( أخرجف ابـ طبد الرب يف جامع بقان العؾؿ وفضؾف )2)

 (.2731( أخرجف البخاري )3)
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ا م لَهذ: داصػ  هه  :ملسو هيلع هللا ىلص ي النتيِّ هامل  ادِّتاغه

َؿُة مـ خاللفوإلقؽ   يحدثـا بف أبق َسِعقٍد اْلُخْدِري  ، مققًػا تظفر هذه الس 

ا اكْ ، َفَخَؾَع الـَّاُس كَِعاَلُفؿْ ، َصؾَّك َفَخَؾَع َكْعَؾْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسقَل اهلل إِ »: فقؼقل : َرَف َقاَل صَفَؾؿَّ

إِنَّ ِجْبرِيَؾ : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل ، َخَؾْعَت َفَخَؾْعـَاَيا َرُسقَل اهلل، َرَأْيـَاَك : َقاُلقا !؟لَِؿ َخَؾْعتُْؿ كَِعاَلُؽؿْ 

، َؿاَأَتاكِل َفَلْخَبَركِل َأنَّ بِِفَؿا َخَبًثا، َفنَِذا َجاَء َأَحُدُكُؿ اْلَؿْسِجَد َفْؾَقْؼِؾْب َكْعَؾْقِف َفْؾَقـُْظْر فِقفِ 

«ِفَؿالُِقَصؾِّ فِق، ثؿ َفنِْن َوَجَد فِقِفَؿا َخَبًثا َفْؾَقْؿَسْحُفَؿا بِاْْلَْرضِ 
(1)

. 

ذه : غارش ا  :دػظيم هم ألداء َصالج الَجاَمَغح يف املَضجه

ـُ مسعقٍد طـ حالف وحال أصحابف  مع صالة الجؿاطة يف الؿسجد  يخرب اب

َّٓ ُمـَافٌِؼ َمْعُؾقُم الـ َػاِق »: فقؼقل اَلةِ إِ ـِ الصَّ ُجُؾ ، َوَلَؼْد َرَأْيُتـَا َوَما َيَتَخؾَُّػ َط  َوَلَؼْد َكاَن الرَّ

ػ   ـِ َحتَّك ُيَؼاَم فِل الصَّ ُجَؾْق ـَ الرَّ «اْلَؿِريُض ُيْمَتك بِِف َيْؿشل َبْق
(2)

. 

  وقال
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ ٍد : َكاَن ُيَؼاُل »: ♫ا  ملسو هيلع هللا ىلصَخْؿٌس َكاَن َطَؾْقَفا َأْصَحاُب ُمَحؿَّ

ـَّةِ ، ُلُزوُم اْلَجَؿاَطةِ : انٍ سْؿ بِنِْح فَوالتَّابُِعقَن لَ  َباُع السُّ َوتاَِلَوُة ، َوِطَؿاَرُة اْلَؿْسِجدِ ، َوات 

 ، اْلُؼْرآنِ 
ِ
«َواْلِجَفاُد فِل َسبِقِؾ اهلل

(3)
. 

ه: حادي َغَش   :نيام يف الذ  ز هذ 

ـُ مسعقٍد  َأْكُتْؿ َأْكَثُر َصاَلًة َوَأْكثَُر ِصَقاًما »: -لتالمذتف مـ التابعقـ -قال اب

ٍد  ـْ َأْصَحاِب ُمَحؿَّ
َكاُكقا َأْزَهَد مِـُْؽْؿ : ، َقاَل ؟َوبِؿَ : َخْقًرا مِـُْؽْؿ، َقاُلقاَوُهْؿ َكاُكقا ، ملسو هيلع هللا ىلصمِ

ِخَرةِ  ْٔ ْكَقا، َوَأْرَغَب مِـُْؽْؿ فِل ا «فِل الدُّ
(4)

. 

ََرت   ْٕ ـُ ا ٍد »: وقال طـفؿ َخبَّاُب ْب َمَضْقا َوَلْؿ َتـُْؼْصُفُؿ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َأْصَحاَب ُمَحؿَّ

                                      
حف إركاؤوط.995)(، والحاكؿ 11153( أخرجف أحؿد )1)  (، وصحَّ

 (.257 -256( يـظر: صحقح مسؾؿ )2)

 (.2671( أخرجف البقفؼل يف الشعب )3)

حف، ووافؼف الذهبل.7881( أخرجف الحاكؿ )4)  (، وصحَّ
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ٍء، َوإِكَّا  ْ
ْكَقا بَِشل َٓ الدُّ ْكَقا َما  ـَ الدُّ

َّٓ التَُّراَب َأَصْبـَا مِ « َكِجُد َلُف َمْقِضًعا إِ
(1)

. 

ـُ الَبْصريُّ أَحُد تالمذهتؿ يؼقل  ٍد »: طـفؿوهذا الَحَس َكاُكقا  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َأْصَحاَب ُمَحؿَّ

ْكَقا فِل ُدْكَقاُهْؿ،  ُمقا َفْضاًل، َلْؿ ُيـَاقُِشقا َأْهَؾ الدُّ َأْكَقاًسا، َطِؿُؾقا َصالًِحا، َوَأَكُؾقا َصق ًبا، َوَقدَّ

 
ِ
َفا، َأَخُذوا َصْػَقَها، َوَتَرُكقا َكَدَرَها، َواهلل ـْ ُذل 

َما َتَعاَضَؿْت فِل َأْكُػِسِفْؿ  َوَلْؿ َيْجَزُطقا مِ

ْقَطاُن بَِفاَحَسـَ  َٓ َتَصاَغَرْت فِل َأْكُػِسِفْؿ َسق ئٌَة َأْمَرُهُؿ الشَّ «ٌة َطِؿُؾقَها، َو
(2)

. 

 :م هورغ  : ساين َغَش 

ـُ مالؽ  ًٓ »: -لتالمذتف مـ التابعقـ -قال أكُس ب   إِكَُّؽْؿ َلَتْعَؿُؾقَن َأْطَؿا
َ
ِهل

َعِر، إِْن ُكـَّا لَ ـَأَدقُّ فِل َأْطقُ  ـَ الشَّ
 ـُؽْؿ مِ

 
َها َطَؾك َطْفِد الـَّبِل ـَ الُؿقبَِؼاِت  ملسو هيلع هللا ىلصُعدُّ

«مِ
(3)

. 

َ »: ويف رواية َٕ ـَ الطْ إِك ل 
 َأَدقُّ فِل َأْطُقـُِؽْؿ مِ

َ
َها عا كَ ـْعِر، كُ شَّ ِرُف اْلقَْقَم ُذُكقًبا ِهل دُّ

ـَ اْلَؽَبائِرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل 
«مِ

(4)
. 

ح  غليذده : غَش  سالص مَمنهم وصالمح  صحَّ هه  :َهجه

 
 
ـَ ِمؾَّةً ... »: ملسو هيلع هللا ىلص وهل ِسَؿٌة َدلَّ طؾقفا ققُل الـبل تِل َطَؾك َثََلٍث َوَسبِْعق ُكؾُُّفْؿ ، َوَتْػتَرُِق ُأمَّ

َـّاِر إَِلَّ ِمؾًَّة َواِحَدةً   َيا َرُسقَل اهلل؟: َقاُلقا، فِل ال
َ
ـْ ِهل «َما َأَكا َطَؾقِْف َوَأْصَحابِل: ملسو هيلع هللا ىلص فَؼاَل ، َوَم

(5)
. 

ضن  االصذامَ : شغَ  راةؼَ   :لِّيلعه غنذ الذَّ ح 

اَبُة الػفؿ واإلدراك ـَ آستؿاع طـد تؾؼل الؿعؾقمة َبقَّ وكان ذلؽ مـ ، إن ُحْس

 ، ؿات العامة لجقؾ الصحابة الس  
َّ
كان أطظؿ يف كػقسفؿ مـ أْن  ملسو هيلع هللا ىلصغقر أنَّ الـبل

ث، أو َيْؾغقا بقـ يديف ـُ ، يـشغؾقا طـف إذا تحدَّ  :لؽ ذلؽ وإلقؽ أمثؾة ُتبَّق

                                      

 (.6431( أخرجف البخاري )1)

 (.11149( أخرجف البقفؼل يف الشعب )2)

 (.6492( أخرجف البخاري )3)

 (.14139( أخرجف أحؿد )4)

ـف إلباين يف الصحقحة )2641( أخرجف الرتمذي )5)  (.1/417(، وحسَّ
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ـِ َشِريٍؽ  ـْ ُأَساَمَة ْب  »: قال َط

 
َكَلنَّ َطَؾك ُرُءوِسـَا  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا ُجُؾقًسا ِطـَْد الـَّبِل

ْقرَ  «َما َيَتَؽؾَُّؿ مِـَّا ُمَتَؽؾ ؿٌ ، الطَّ
(1)

َوَأْصَحاُبُف ِطـَْدُه َكَلكََّؿا  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْقُت َرُسقَل اهلل »: ويف لػظ ،

ْقرُ  «َطَؾك ُرُءوِسِفُؿ الطَّ
(2)

. 

  أنَّ  :وروى الرتمذي يف الشؿائؾ
َّ
ـَ أبل صالب  طؾل وَصَػ مجؾس الصحابة  ب

َفنَِذا ، رؤوسفؿ الطَّقُْر  َرَق ُجَؾَساُؤُه كلكؿا طؾكصَوإَِذا َتَؽؾََّؿ أَ . ..»: الؼف ملسو هيلع هللا ىلصبقـ يدي رسقل اهلل 

َٓ َيتَـَاَزُطقَن ِطـَْدُه الْ ، َسَؽَت َتَؽؾَُّؿقا ـْ َتَؽؾََّؿ ، ِديَث حو «ِطـَْدُه َأكَْصتُقا َلُف َحتَّك َيْػُرغَ َوَم
(3)

. 

والرتكقز التام طـد ، واإلكصات العؿقؼ، وكان الفدف الرئقس مـ اإلصغاء الشديد

ٓ لجؿع الؿعؾقمات وتذوق ، التؾؼل هق ففؿ الُؿراد لقعؿؾقا بنحسان َفْقَر السؿاع

 الؿعاين فحسب.

 :األََدب: شامط غَ خَ 

، ملسو هيلع هللا ىلصوخاصة مع رسقل اهلل ، طؾك صَِراٍز طاٍل مـ إدب كان الصحابة 

ـُ إَْكَقِع    أنَّ  ومـ إمثؾة التل ُتْبِرُز ذلؽ ما أخرب بف َسَؾَؿُة ْب
َّ
َمرَّ طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

 ، جؿاطة مـ أصحابف وقد أقامقا فقؿا بقـفؿ مسابؼة لؾرماية
ُّ
اْرُمقا »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال لفؿ الـبل

َفَلْمَسَؽ َأَحُد : َقاَل سؾؿة ،اْرُمقا َوَأَكا َمَع َبـِل ُفََلنٍ ، َأَباُكْؿ َكاَن َراِمًقاَفنِنَّ  :َبـِل إِْسَؿاِطقَؾ 

ـِ بَِلْيِديِفؿْ  َوَأكَْت  ،َكْقَػ َكْرمِل: َقاُلقا !؟َما لَُؽْؿ ََل َتْرُمقنَ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، اْلَػِريَؼْق

ُؽؿْ ، اْرُمقا: ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل  !َمَعُفْؿ يا رسقل اهلل؟ «َفَلَكا َمَعُؽْؿ ُكؾِّ
(4)

. 

ؾفا الؼرآن َخْػُض الصقت طـد  :وكؼؾفا شفقد العقان، ومـ ُصَقر أدهبؿ التل سجَّ

                                      

حف إلباين يف الصحقحة )486(، وابـ حبان )471( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )1)  (.432(، وصحَّ

 (.18454( أخرجف أحؿد )2)

ػف إلباين يف مختصر الشؿائؾ )414( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )3)  .(6(، وضعَّ

 (.2899: صحقح البخاري )( يـظر4)
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ـُ مسعقد ، ملسو هيلع هللا ىلصالتحدث مع رسقل اهلل   »: فؼد قال طـفؿ طروُة ب
ِ
إِْن َرَأْيُت  َواهلل

ًدا ٍد ُمَحؿَّ ُؿُف َأْصَحاُبُف َما ُيَعظ ُؿ َأْصَحاُب ُمَحؿَّ ... َإَِذا َتَؽؾَُّؿقا َخَػُضقا ملسو هيلع هللا ىلص َمؾًِؽا َقطُّ ُيَعظ 

«َأْصَقاَتُفْؿ ِطـَْدهُ 
(1)

. 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: ويف ذلؽ قال اهلل تعالك طـفؿ

 .[3: ]الحجرات ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

هم: َغَش  صادَش    :َما هَان ىا يَضأَل ىَن إهالَّ غامَّ يَنَفػ 

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ـْ َأْصَحاِب َرُسقلِ »: َقاَل  َط
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َما َرَأْيُت َقْقًما َكاُكقا َخقًْرا مِ

ـْ َثاَلَث طَ  َّٓ َط َـّ  ةَ رَ شَما َسَلُلقُه إِ َـّ فِل اْلُؼْرآِن، مِـُْف ُف ڦ ﴿ :َمْسَلَلًة َحتَّك ُقبَِض، ُكؾُّ

، [219: ]البؼرة ﴾ۉ ې ې ې ﴿، وَ [217: ]البؼرة ﴾ڦ ڦ ڦ

، [222: ]البؼرة ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ ،[221: ]البؼرة ﴾ ٻ پ پ﴿

َما  ،[215: ]البؼرة ﴾ۈئ ېئ ېئ﴿، [1: ]إكػال ﴾ٱ ٻ ٻ﴿وَ 

ا َيـَْػُعُفؿْ  َّٓ َطؿَّ «َكاُكقا َيْسَلُلقَن إِ
(2)

. 

ذََحسِّكهيَ : صاةؼ غش  :لَْم يَو ىنىا م 

ـِ َطقٍف  ـِ ب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ َؿِة قاَل أُبق َسَؾَؿَة ْب ـْ »: ♫وطـ هذه الس  َلْؿ َيُؽ

 َأْصَحاُب َرُسقِل 
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قِق «ُمتََحز 

(3)
بقدي د ، التَّْضقِقُؼ : والَحْزُق : ، وقال الزَّ والشَّ

الَبؾِقغ
(4)

َعُف الشْرُع طؾقفؿ.ُيضق   فؾؿ يؽقكقا    ؼقن طؾك أكػسفؿ ما َوسَّ

                                      

 (.2731( صحقح البخاري )1)

: َوفِقِف -(723يف الؿجؿع ) -(، وقال الفقثؿل12288(، والطرباين يف الؽبقر )127( أخرجف الدارمل )2)

ائِِب، َوُهَق ثَِؼةٌ  ـُ السَّ  َوَلؽِـَُّف اْخَتَؾَط، َوَبِؼقَُّة ِرَجالِِف ثَِؼاٌت. ،َطَطاُء ْب

 (.422الؿػرد )( صحقح إدب 3)

 (.25/165( تاج العروس )4)
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 :لَْم يَو ىنىا م ذاموهدهي: امن غشَ سَ 

ـِ َطقٍف  ـِ ب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ َلْؿ »: بؼقلف -أيًضا -وهل ِسَؿٌة مشفقدة كؼؾفا أُبق َسَؾَؿَة ْب

ـْ َأْصَحاُب َرُسقِل  ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيُؽ قِق َـ ، ُمَتَحز  َٓ ُمَتَؿاِوتِق «َو
(1)

. 

َتَصـُُّع التخافت والتضاطػ يف الفقئة والؿالمح والؿشقة والؽالم :والتََّؿاُوُت هق
(2)

 ،

 
 
 وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلص وهل صػة مذمقمة مخالػة لفدي الـبل

ُّ
: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص، فؼد كان الـبل

ِعقِػ » ـِ الضَّ ـَ اْلُؿْمِم ـُ اْلَؼِقيُّ َخْقٌر َوَأَحبُّ إِلَك اهلل ِم «َوفِل ُكؾٍّ َخقْرٌ ، الُْؿْمِم
(3)

ـُ  ، وروى اب

  أنَّ  :الؿبارك بسـده طـ َمؽُحقل
َّ
ـَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ـَ ، ََل َتُؽقُكقا َطقَّابِق اِحق َوََل ، َوََل َمدَّ

ـَ  اكِق ـَ ، َصعَّ «َوََل ُمتََؿاِوتِق
(4)

. 

َػاِء بِـِْت َطبِْد اهلل  ـُ سعد بسـده طـ الش  أهنا َرَأْت فِتْقَاكًا َيْؼِصُدوَن فِل »: ▲وروى اب

اكٌ : َفَؼاُلقا !؟َما َهَذا: َوَيتََؽؾَُّؿقَن ُرَوْيًدا، َفَؼاَلْت اْلَؿْشل   وَ  -َكانَ : َفَؼاَلْت ، ُكسَّ
ِ
ـُ  -اهلل ُطَؿُر ب

ا، َوإَِذا َمَشك َأْسَرعَ ، الخطاب إَِذا َتَؽؾََّؿ َأْسَؿعَ  «َوإَِذا َضَرَب َأْوَجَع، َوُهَق الـَّاِسُؽ َحؼًّ
(5)

. 

وذلؽ ، يف طؿرة الؼضاء أبؾغ يف البقان مـ كؾ إققال ومشفد الصحابة 

 
 
وَرَمُؾقا إشقاط الثالثة إَُول ، فؽشػقا طـ الؿـاكب، ملسو هيلع هللا ىلص حقـ دخؾقا مؽة مع الـبل

ـُ الؿ، يف الطقاف حقل الؽعبة فتحركت شػاهؿ بؼقلفؿ ، ركقـ ترمؼفؿشوكاكت أطق

نُ »: طـفؿ َٓ ـَ : -ال بعضفؿ لبعضقثؿ  -َكَلكَُّفُؿ اْلِغْز ِذي ِء الَّ َٓ ك َقْد  :َزَطْؿُتؿْ  َهُم َأنَّ اْلُحؿَّ

ـْ َكَذا َوَكَذا !؟َوَهـَْتُفؿْ 
ِء َأْجَؾُد مِ َٓ «َهُم

(6)
. 

                                      

 (.422( صحقح إدب الؿػرد )1)

 (.2/94( يـظر: لسان العرب )2)

 (. 2664( أخرجف مسؾؿ )3)

 (.1/132( الزهد، ٓبـ الؿبارك )4)

 (.4/212(، تاريخ الطربي )3/231( الطبؼات الؽربى )5)

 (.1889(، وســ أبل داود )1266( يـظر: صحقح مسؾؿ )6)
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س كو  هانىا ي فرِّكىن ةي: شغَ  داصؼَ  هم ووكره مه ذِّ ههمره جه  :احه

تسقدها روُح إُْلػة وإخقة الصادقة التل تتخؾؾفا  فؼد كاكت حقاة الصحابة 

 ، أوقات الرتويح والؿرح والؿزاح الؾطقػ
ُّ
ُيشاركفؿ الؽثقر مـ هذه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل

إِكِّل ََل َأُققُل إَِلَّ : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل  إِكََّؽ ُتَداِطبُـَا،، َيا َرُسقَل اهلل»: حتك قالقا لف، إوقات الجؿقؾة

«َحؼًّا
(1)

، يجؾسقن يف الؿسجد يتحدثقن، ويتؿازحقن، ويتـاشدون الشعروكاكقا ، 

 
ُّ
ملسو هيلع هللا ىلصويتذاكرون بعض مقاقػ الجاهؾقة فقضحؽقن ويتبسؿ الـبل

(2)
ومع ذلؽ كاكقا إذا ، 

ًٓ صدققا ما طاهدوا اهلل طؾقفالشدائد وجدتَّفؿ ر أقبؾِت ، أو جاء وقُت الِجد    .جا

ـْ بؽر بـ طبد اهلل   »: قال ♫فَع
 
َيَتَباَدُحقنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َأْصَحاُب الـَّبِل

(3)
، بالبَّطِقخ 

َجاَل  ُؼ َكاُكقا ُهُؿ الر 
«فنَِذا َكاَكْت الَحَؼائِ

(4)
. 

ـِ َطقٍف َقاَل  ـِ ب ْحَؿ ـِ َطبِْد الرَّ ـْ َأبِل َسَؾَؿَة ْب ـْ َأْصَحاُب َرُسقلِ »: وَط  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َلْؿ َيُؽ

ْعَر فِل َمَجالِِسِفْؿ، َوَيْذُكُروَن َأْمَر َجاِهؾِقَّتِ  ، َوَكاكُقا َيتَـَاَشُدوَن الش  ـَ َٓ ُمتََؿاِوتِق ، َو ـَ قِق ِفْؿ، ُمتََحز 

ـْ َأْمِر اهلل َداَرْت َحَؿالِقُؼ َطقْـَقِْف َكَلكَُّف َمْجـُقنٌ 
ٍء مِ

ْ
«َفنَِذا ُأِريَد َأَحٌد مِـُْفْؿ َطَؾك َشل

(5)
. 

ـُ ُطَؿَر   »: وقد ُسئَِؾ اْب
 
َكَعْؿ، : ، َقاَل ؟َيْضَحُؽقنَ  ملسو هيلع هللا ىلص َهْؾ َكاَن َأْصَحاُب الـَّبِل

ـَ اْلِجَبالِ 
يَؿاُن فِل ُقُؾقبِِفْؿ َأْطَظُؿ مِ «َواإْلِ

(6)
. 

فظ  ال: شونغه  ور  أهحه  :لههه َجميله َوش 

 
ُّ
ـْ لَْؿ يَْشُؽرِ الـَّاَس »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل «لَْؿ َيْشُؽرِ اهلل  َم

(7)
ـْ َصـََع » :-أيًضا -وقال،  َم

                                      

 (.199( صحقح إدب الؿػرد )1)

 (.13166(، والؿعجؿ الؽبقر )1358(، والـسائل )2851(، والرتمذي )2322مسؾؿ )صحقح ( يـظر: 2)

 َيَتراَمْقن بِِف. :: َأي-(6/313يف تاج العروس ) -( قال3)

 (.211( صحقح إدب الؿػرد )4)

 (.422( صحقح إدب الؿػرد )5)

 (.21976) ( أخرجف طبد الرازق يف مصـػف6)

حف إلباين يف الصحقحة )7514( أخرجف أحؿد )7)  (.716(، وصحَّ
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«َفاْدُطقا لَُف َحتَّك َتَرْوا أَكَُّؽْؿ َقْد َكاَفلُْتُؿقهُ  َفنِْن لَْؿ َتِجُدوا َما ُتَؽافِئُقَكفُ ، إِلَقُْؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافِئُقهُ 

(1)
 ،

ـَ ، وِسَؿاتِف فؽان لفذه الؿعاين أثٌر يف تؽقيـ مالمح جقؾ الصحابة  وسلترك أكَس ب

ـ مع إكصار يف هذا الباب.يحؽل لـا َصَرفً  مالؽ   ا مـ حال الؿفاجري

ءٌ »: يؼقل 
ْ
َة اْلَؿِديـََة َقِدُمقا َوَلقَْس بَِلْيِديِفْؿ َشل ـْ َمؽَّ

ا َقِدَم اْلُؿَفاِجُروَن مِ ، َلؿَّ

َْرِض َواْلَعَؼاِر، َفَؼاَسَؿُفُؿ  ْٕ َْكَصاُر َأْهَؾ ا ْٕ َْكَصاُر َطَؾك َأْن َأْطَطْقُهْؿ َأْكَصاَف ثَِؿاِر َوَكاَن ا ْٕ ا

«َأْمَقالِِفْؿ ُكؾَّ َطاٍم، َوَيْؽُػقَكُفُؿ اْلَعَؿَؾ َواْلَؿُئقَكةَ 
(2)

فتلثر الؿفاجرون بُحْسـ َصـقع  ،

 ، إخقاهنؿ إكصار معفؿ
 
ا قدم الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص فذهبقا إلك الـبل ، اهللَيا َرُسقَل »: وقالقا لف ،لؿَّ

ـَ َأْضُفِرِهْؿ، لَ َما  ـْ َقْقٍم َكَزْلـَا َبْق
ـْ َقؾِقٍؾ مِ

ـَ ُمَقاَساًة مِ َٓ َأْحَس ـْ َكثِقٍر، َو
َؼْد َرَأْيـَا َقْقًما َأْبَذَل مِ

 ، ، َحتَّك َلَؼْد ِخْػـَا َأْن َيْذَهُبقا بِإَْجِر ُكؾ فِ لِ َوَأْشَرُكقَكا فِل الَؿْفـَ ، َكَػْقَكا الُؿْمَكةَ 
ُّ
َفَؼاَل الـَّبِل

«َوَأْثـَْقُتْؿ َطَؾْقِفؿْ ، َلُفؿْ  ََل َما َدَطْقُتُؿ اهللَ : ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

  ،فلتاهؿ إكصار يف مجؾسفؿ، 
 
 فؼالقا لؾـبل

ـَ إِْخَقاكِـَا الـَِّخقَؾ، فؼال الؿفاجرون»: ملسو هيلع هللا ىلص َرْكُؽْؿ فِل شَتْؽُػقَكا الَؿُئقَكَة، َوكَ : اْقِسْؿ َبْقـَـَا َوَبْق

  ،!؟الثََّؿَرةِ 
ُّ
«َسِؿْعـَا َوَأَصْعـَا: ، َقاُلقاََل : لألكصار ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل

(4)
. 

وضؾ ُشؽُرُهؿ لفؿ متؿثاًل يف الثـاِء طؾقفؿ ، وَحِػَظ الؿفاجرون لألكصار الجؿقَؾ 

ت السـقن وفتح الصحابة ، والدطاِء لفؿ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  خقرب مع رسقل حتك َمرَّ

ع اهلل طؾقفؿ بالغـائؿ التل ُأِحؾَّت لفؿ ولؿ يـَس الؿفاجرون بقـ هذه إحداث ، َوَوسَّ

ـُ مالؽ ، الؿرتاكؿة فضؾ إخقاهنؿ إكصار : طـ ذلؽ فقؼقل ويحدثـا أكس ب

ا َفَرَغ رسقُل اهلل » ـْ قَِتاِل َأْهِؾ َخْقَبَر، َواكْ  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ
َردَّ اْلُؿَفاِجُروَن إَِلك  َرَف إَِلك اْلَؿِديـَةِ صمِ

                                      

 (.1469( صحقح ســ أبل داود )1)

 (.1771( أخرجف مسؾؿ )2)

 (، وقال: حسـ صحقح.2487( أخرجف الرتمذي )3)

 (.1771( أخرجف مسؾؿ )4)
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تِل  َْكَصاِر َمـَائَِحُفُؿ الَّ ْٕ ـْ ثَِؿاِرِهؿْ ا
«َكاُكقا َمـَُحقُهْؿ مِ

(1)
. 

مذالمح  ص  ص: شونواحٌذ وغه   :ورههه

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: وهل ِسَؿٌة يشفد طؾقفا ققل اهلل تعالك طـفؿ

مـ أمقال يفقد  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كزلت طؾك إْثِر ما أفاءه اهلل تعالك طؾك رسقلف [9: ]الحشر ﴾ېئ

ـْ 
ـَ ُأْخِرُجقا مِ ِذي ـَ الَّ بـل الـضقر، وقد جعؾ اهلل مـ هذا الػلء كصقبًا لِْؾُػَؼَراِء اْلُؿَفاِجِري

ًػا مـ  ـُ لألكصار فقف كصقٌب، مع أن جقش الؿسؾؿقـ كان ُمملَّ دَِياِرِهْؿ َوَأْمَقالِِفْؿ، ولؿ يؽ

مديـتفؿ وديارهؿ إلخقاهنؿ الؿفاجريـ وإكصار، وهؿ مـ قبؾ ذلؽ الذيـ فتحقا 

َؾَع اهلُل طؾك صدورهؿ  الؿفاجريـ، وأشركقهؿ يف الؿال، وكػقهؿ الؿئقكة، ومع ذلؽ اصَّ

ًرا وٓ  وأطؿاق بقاصـفؿ فقجدهؿ لؿ َيجدوا ِحؼًدا وٓ ِغالًّ وٓ حسًدا وٓ غقًظا وٓ َتَعؽُّ

، أو ًما طؾك مال أكػؼقهأيَّ حاجٍة بسبب ما آتاه اهلُل إخقاَكفؿ، كؿا لؿ يجدوا مـ قبؾ كد

ُمقه، فؼال  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿: طـفؿ خقٍر َقدَّ

 .[9: ]الحشر ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ء مديـة اإليؿان َفَحْسب ، فؽاكت هذه ِسَؿة طامة ٕفراد هذه الجؿاطة التل لؿ تتبقَّ

َر ضقاهرهؿ وبقاصـفؿ، بؾ تبقأت اإليؿاَن كػَسف أصبح حتك ، فُغِؿُسقا فقف غؿًسا َصفَّ

وُيحبُّقن ، وتسؽـ إلقف أرواحفؿ، اإليؿان بؿا يحقي مـ معاٍن وَصـًا تعقش فقف قؾقهبؿ

وإمثؾة ، حتك صغت هذه الِسَؿُة طؾك الجقؾ كؾف، إلخقاهنؿ ما ُيحبُّقن ٕكػسفؿ

 .والـؿاذج يف ذلؽ كثقرة

 :اإليشار  : شوناسناٌن وغه 

ېئ ېئ ىئ ﴿: تعالكوهل ِسَؿٌة أصقؾة شفد لفؿ هبا الؼرآن يف ققلف 

                                      

 (.2325البخاري ) أخرجف( 1)
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التػضقؾ :واإليثار هق ،[9: ]الحشر ﴾ىئ ىئ ی ی

(1)
. 

قء طؾك إشقاء التل ضسؾطت ال، ثؿ حابة صفؾق كظرَت إلك مجتؿع ال

رية لرأيَت ما يدهشؽ، حقـ تجد القاحد مـفؿ شتتسابؼ إلقفا وتتسارع كحقها الـػقس الب

ُؾ إخقاكف طؾك كػسف بؽؾ أريحقة يحتاجقكف طؾك حاجاتف بؽؾ سؿاحة ُم ما وُيَؼد   ،ُيَػض 

العصقر، ولؽـ  وهذا أمٌر َيْسُفؾ أن تراه يف أفراد بعقـفؿ بقـ إمؿ طؾك َمر  ، وصِقب كػس

أهنؿ ُيْمثُِروَن َطَؾك  :أن َيُسقد هذا الَجقُّ جقاًل بلكؿؾف حتك يصبح مـ أهؿ سؿات أهؾف

الحاجة إلك ما يمثرون بف غقَرهؿ  قا يف أشد  ولق كاك :أي، َأكُْػِسِفْؿ َوَلْق َكاَن بِِفْؿ َخَصاَصةٌ 

 .ا أن تراه يف غقر جقؾ الصحابة ففذا يصعب جدًّ ، طؾك أكػسفؿ

ح   : أية بؼقلف تعالك لذلؽ ُختِؿِت  :وهذا دلقٌؾ قرآينٌّ يشفد برباءة كػقسفؿ مـ الشُّ

 .[9: ]الحشر ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

 :حَغَذم  امل ذاهن: شونوغه  سالزٌ 

ًٓ لَصاِحبِف وتِِؼرُّ : مـ معاكقفا، والُؿَداَهـَُة صػة ذمقؿة  ًبا َتْرُك إْكؽار الُؿـَْؽر إْجال

مـف
(2)

وهنا كػاًقا.، أهنا لؿ تؽـ فقفؿ: ومـ أْمَقز ِسَؿات الصحابة ،   بؾ كاكقا َيُعدُّ

ـَ ُطَؿَر بـ الخطاب   ْب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ ُطَؿَر ْب َقاَل »: قال فؼد َرَوى البخاريُّ َط

ـِ ُطَؿرَ  ْب
ِ
ـْ ، إِكَّا َكْدُخُؾ َطَؾك ُسْؾَطاكِـَا: ُأَكاٌس ٓ

َفـَُؼقُل َلُفْؿ ِخالََف َما َكَتَؽؾَُّؿ إَِذا َخَرْجـَا مِ

ـُ ُطَؿرَ ، ِطـِْدِهؿْ  َها كَِػاًقا: فَؼاَل اب «ُكـَّا كَُعدُّ
(3)

. 

 َكاًسا »: ويف رواية طـف
َ
ـَ ُطَؿَر َلِؼل ـْ ِطـِْد َمْرَواَن، َفَؼاَل َأنَّ َطْبَد اهلل ْب

ـْ : َخَرُجقا مِ
مِ

ِء؟، َقاُلقا َٓ ـَ َجاَء َهُم َمِقِر َمْرَواَن، َقاَل : َأْي ْٕ ـْ ِطـِْد ا
ْؿُتْؿ : َخَرْجـَا مِ َوُكؾُّ َحؼٍّ َرَأْيُتُؿقُه َتَؽؾَّ

                                      

 (.4/7( لسان العرب )1)

 (.1/418ؼفاء )( يـظر: معجؿ لغة الػ2)

 (.7178البخاري ) أخرجف( 3)
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َٓ َواهلل، َبْؾ : ُتُؿقُه َطَؾْقِف؟، َقاُلقابِِف، َوَأَطـُْتْؿ َطَؾْقِف، َوُكؾُّ ُمـَْؽٍر َرَأْيُتُؿقُه َأْكَؽْرُتُؿقُه َوَرَددْ 

ـْ ِطـِْدِه ُقْؾـَا: َما ُيـَْؽُر، َفـَُؼقُل : َيُؼقُل 
َقاَتَؾُف اهلُل، : َقْد َأَصْبَت، َأْصَؾَحَؽ اهلُل، َفنَِذا َخَرْجـَا مِ

«كَُعدُّ َهَذا كَِػاًقا ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا بَِعْفِد َرُسقِل اهلل : َما َأْضَؾَؿُف َوَأْفَجَرُه، َقاَل َطبُْد اهلل
(1)

. 

ضن  الذَّىة: شونةٌَؼ وغه أر   :حح 

ومع كثرة ، مع كؾ هذه الؿؽارم والػضائؾ التل شفد هبا اهلل ورسقلف لؾصحابة

َكت مالمح هذا الجقؾ َّٓ ، السؿات الحؿقدة والشؿائؾ الؿجقدة التل كقَّ  أهنؿ كاكقا إ

ُيذكبقن ويتقبقن، فؾؿ ، وُيسقئقن ُيحسـقن، َبَشًرا كبؼقة البشر، ُيخطئقن وُيصقبقن

 
ُّ
َلْق َلْؿ ُتْذكُِبقا َلَذَهَب اهللُ ، َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصيؽقكقا معصقمقـ، بؾ قال لفؿ الـبل

«َفَقْستَْغِػُروَن اهللَ َفَقْغِػُر َلُفؿْ ، َوَلَجاَء بَِؼْقٍم ُيْذكُِبقنَ ، بُِؽؿْ 
(2)

، ولؽـفؿ كاكت معاصقفؿ 

 .والصغقرة يف أطقـفؿ كبقرةقؾقؾة، 

ـْ جاء بعدهؿ أدقَّ  وٓ ُكـْؽُِر ما ، مـ الشعرة كاكقا هؿ يروكف مـ الؿقبؼات وما رآه َم

ولؽـفؿ يف كؾ أحقالفؿ كاكقا يتقبقن مـ قريب تقبًة ، تَّٓ وقع فقف الؼؾقُؾ مـ طظام الزَّ 

الدمقع  وتسقؾ فقفا، تتؼطع معفا الؼؾقب كدًما، تحؿؾ كؾ شروط التقبة الـصقح

، ولق َقؾَّْبَت صػحات حقاهتؿ لرأيت يف هذا الباب إطاجقَب مـ أحقالفؿ، حزًكا

قاب ـْ جاَكَب الصَّ قال ِخالف إَْوَلك فقريد مـ أجؾ  أو ،فعؾ، أو فسرتى مـفؿ مثاًل َم

يـظُر إلك ما كان مـف طؾك أكف َشَبٌح مخقٌػ يظفر ، أو ذلؽ أن يتصدق بؽؾ مالف تقبًة هلل

ُر ما فعؾُت إٓ الشفادة: فقؼقل ،ـ الحقـ إلك أخرأمامف م  .واهلل ٓ ُيَؽػ 

 
َّ
ـْ أتك الـبل ا لُِقْغَػَر ذكُبف ملسو هيلع هللا ىلصوسرتى مـفؿ َم وما ، بعد الخطقئة يريد أن ُيْرَجَؿ َحدًّ

                                      

 (.5373( أخرجف أحؿد )1)

 (.2749( أخرجف مسؾؿ )2)
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  ِحي فضائِل الصَّحاتِه 41

 
  -َحَؿؾف

ِ
ـُ التقبة وِصْدُق اإلكابة. -واهلل  طؾك أن يجقد بـػسف إٓ ُحْس

ـُ خقريَّ  حقث كاكقا كغقرهؿ مـ الَبشر يحؿؾقن بقـ ، تُفؿويف َبشريَّتِفؿ َتْؽُؿ

، التؼقى غؾبت طؾك صبائعفؿ إٓ أنَّ ، جقاكبفؿ كػقًسا ألفؿفا اهلُل فجقرها وتؼقاها

 حتك شفد اهلُل تعالك بلهنؿ كاكقا أحؼَّ هبا وأهؾفا.، وفاَح طبقُرها يف مجتؿعفؿ

ـْ أبدع يف وصػ ومدح الرسقل  وهلل درُّ  فؼال وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصَم
(1)

 : 

ااْعرِ  هااق ـْ يف الش  اااكَ  الرسااقُل فُؽاا  اَحسَّ
 

ـْ الؼؾااب يف ذكااراه ألحاَكااا   اَوُصااْغ مِاا
 

 الذي أحقا الُفاَدى َوَكَساا
 
 ِذكَرى الـبل

 

 اَشاااعًبا كاااان ُطْرياَكااا والـاااقر العؾؿبااا 
 

َجك ُهاااداهُ  فْجااارُ  أَصاااؾَّ   َطَؿاااؿٌ  والااادُّ
 

اااا إكااااامُ  بااااات   افقااااف ُطؿقاَكاااا قاوضؾُّ
 

رُ  هااااااذا ًٓ  ُيصااااااق   وَيْعباااااادهُ  تؿثااااااا
 

اَكااااااااا أحباااااااااًرا يعباااااااادُ  وذاك   اوُكفَّ
 

 بااااف ٓ َمـَااااارَ  طؿقااااٌؼ  بحاااارٌ  الؽااااقنُ 
 

 اُفْؾًؽاااااا َوُربَّاَكااااا لـاااااا أْرِساااااْؾ  َربَّااااااهُ  
 

 َسااااـَا الُؿختاااااِر ممَتؾًِؼااااا َٓح  ُهـاااااك
 

 اَيْفاااادي إلااااك اهلل أْطجاًمااااا وُطْرباَكاااا 
 

 َباااااااخرةً  الااااااَقؿ   يف دطقَتااااااف َيؼااااااقدُ 
 

ـْ  َتِؼاااااؾُّ   فاااااا َمااااا  اوُشااااابَّاكَ  ِشاااااقًبا َأمَّ
 

 بطائَػاااةٍ  صِاااْب كػًسااا َيااا َساااقََّد الَخْؾااِؼ 
 

 اوأباااااداكَ  أرواًحاااااا اهلل إلاااااك َبااااااُطقا 
 

 أْخَرْجَت جقاًل مِـ إصحاب سقرهتؿ
 

ـَ الاااَقَرى َرْوًحاااا َوَرْيَحاَكااا   اَتُػاااقُح َباااْق
 

 ققًماااا أقاااامقا طؾاااك إخاااالص كقَّاااتِِفؿ
 

 اوُبرهاَكااااا ُبْرهاااااانٍ  ألاااااَػ  وِصاااااْدقِفا 
 

 طاُشااقا طؾااك الُحااب  أْفَقاًهااا َوأفئاادةً 
 

 اَباااُتقا طؾااك الُباامِس والـَْعَؿاااء إخقاَكاا 
 

                                      

 :)يف ذكرى الؿقلد الـبقي( مع تصرف يف بعض إلػاظ، مـ ديقان :( إبقات ملخقذة مـ قصقدة بعـقان1)

 .(58الؼرضاوي )ص .كػحات ولػحات، د
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ـٍ أْفـَاااقا حقااااتَ   ُفُؿ َصاااْبًرا طؾاااك مَِحااا
 

ًٓ  َصاااااَغت  اااااًرا بااااال  اوَسااااؾؿاكَ  وَطؿَّ
 

ـَ َأْوَراًدا َومِْساااَبَحةً  ي  َلاااْؿ َيْعِرُفاااقا الاااد 
 

ـَ مِْحَراًباااا َوَمْقاااَداكَ   ي  اباااؾ ُأْشاااِرُبقا الاااد 
 

 دطقتِاااااااااف أكصاااااااااارَ  َيعاااااااااِرُفُفؿ اهللُ 
 

 اأطقاَكاااا لؾخقاااار تعاااارففؿ والـاااااُس  
 

 َهْجَعتِااااافِ  ُطبَّااااااد يعااااارففؿ والؾقاااااُؾ 
 

 اوالَحاااْرُب تعااارففؿ يف الِجاااد  فرسااااكَ  
 

*** 

 

ـْ َربَّاااِت  َخْقااارَ  َياااا  بِْعَثُتااافُ  إْبَطااااَل  َمااا
 

ـْ    اأْركاَكااااا لؾَحاااااؼ   بِِفاااااؿُ  َبـَاااااك وَمااااا
 

ْػااااَت   بليااااديفؿ أصااااحاًبا َبْعااااَدك خؾَّ
 

 الُء إرَض أزماَكااضاامصااباُح َخْقااٍر يُ  
 

ـَ فؿا َضؾَّْت َوٓ اضاَطَربَْت   َقاُدوا الَسِػق
 

 !؟اوكقاااػ ٓ وقاااد اختااااروك ُربَّاَكااا 
 

ااااْطَئانَ   باااااخَرةٌ  وكقااااػ ٓ َتِصااااُؾ الشُّ
 

 !؟اإكسااااااكَ  اهلل َخْؾاااااِؼ  َخقااااارُ  ُربَّاُكفاااااا 
 

ـٌ  َتِضااااؾُّ  وهااااؾ  َبْقااااُت إْبَرتَِفااااا َسااااِػق
 

 َيفاادي كااؾَّ َحْقَراَكاا 
ِ
ـَ اهلل ٌ مِاا

 !؟اَوْحاال
 

ا ُفُتاااااقُحُفؿُ  كاكااااات  َوَمْرَحَؿاااااةً  بِااااارَّ
 

ًٓ  ِسقاَسااااُتُفؿ كاكاااات   اوإحساااااكَ  َطااااد
 

ااااااااْؾؿُ   غاااااااااَيُتُفؿ واهللُ  راَيااااااااُتفؿ الس 
 

َّٓ ُهاااًدى مـاااف ورضاااقاكَ    الاااْؿ َيْبغاااقا إ
 

 يـ مااـ َدمِِفااؿأْطَطااقا َضااريَبَتُفؿ لؾااد  
 

ـُ َكااازطؿُ   يـَر صاااكَ  وكحااا اَكااا الاااد   اَمجَّ
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 َجسعُذ تُي ُصساسَأ 43

 

  َجَأسعُذ تُي ُصساس

 

ُُقبا١ٔ اأَلُصِّض  اِزُد 
صاحب هذه الرتجؿة هق أول  لَِقْعَؾؿ كؾُّ مـ سقؼرأ هذه الصػحات أنَّ 

 الشخصقاِت التل َطَزْمُت طؾك تصـقػ هذا الؽتاب مـ أجؾفا.

، ملسو هيلع هللا ىلصوكاكت البداية طـدما شغػُت بؼراءة تػاصقؾ حقاة َسقْدي وَحبقبل رسقِل اهلل 

وتعايشُت مع ، فطػُت يف ُبستاهنا، تؾؽؿ السقرة العطرة التل َأَسَرْت قؾبل وجقارحل

ذلؽؿ الشاب ، وهـاك تعرفُت طؾك أسعد بـ زرارة، وتلثرُت بلحداثفا، لقؾفا وهنارها

َؾْت َكْؼؾًة مِْحَقريًة يف مسار دطقة اإلسالم إكصاري صاحب الؿقاقػ  الؼؾقؾة التل َشؽَّ

، أو فؽؾؿا ذكرُتف، فقجدُتـل أرتبط بف ارتباًصا فريًدا مـ كقطف يف حقايت، وإقامة دولتف

ويؽاد الدمُع ، بعض مقاقػف َيـَْتاُبـل شعقٌر غريٌب يف كػسل، أو وقَع َكَظري طؾك اسؿف

 شقٌق طجقٌب لرؤيتفويسق، أْن َيـَْزِرَف مـ طقـل
َّ
فجؿعُت شتات مقاقػف ، طر طؾل

فؽان هذا الػعؾ الؿـبثؼ مـ هذا الشعقر هق الـقاة ، وكلين أكظر إلقف وفرشتفا بقـ يديَّ 

 إولك لتصـقػ هذا الؽتاب.

سقرة هذا الصحابل  -أيفا الؼارُئ الؽريؿ -سُلَقّدم لؽ -بنذن اهلل -وأن

 إكصاري الجؾقؾ.
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 ُٗكُِٚتُٕبٕ امُسٕ ُٗط
ارِ  ـِ الـَّجَّ ـِ َمالِِؽ ْب ـِ َغـِْؿ ْب ـِ َثْعَؾَبَة ْب ـِ ُطَبْقِد ْب ـِ ُطَدِس ْب ـُ ُزَراَرَة ْب ، هق َأْسَعُد ْب

 
ُّ
ار همٓء هؿ َأْخَقاُل َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب َجد  ، إكصاريُّ ، الَخْزَرجل   وبَـُق الـَّجَّ

 
ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

(1)
 ،

ـْ قال فقفؿ رسقُل اهلل  ارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوهؿ َم «َخْقُر ُدوِر اْْلَْكَصاِر َبـُق الـَّجَّ
(2)

. 

فُ ، ُأَماَمة أبق: وُكـْقُِتف ـِ ُمَعاِوَيَة الَخْزَرجقَّ : َوُيَؼاُل ، ُسَعادُ  :َوُأمُّ ، ةاْلُػَرْيَعُة بِـُْت َرافِِع ْب

ـِ ُمَعاٍذ. ـُ َخاَلِة الصحابل الجؾقؾ َسْعِد ْب  َوُهَق اْب

ـٍ  ـِ َثْعَؾبََة الـَّجاريَّ وقد تزوج أسعُد يف ِس َرة مـ ُطَؿقَْرَة بِـِْت َسْفِؾ ْب ة، ة، إكَصاريَّ ُمَبؽ 

ـَ وبايعـ رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفقلدْت لف َحبِقَبَة، َوَكبَْشَة، َواْلُػَرْيَعَة، وُكُؾُفـ أسَؾْؿ
 (3)

 . 

َٚاُتٕ َقبَى اإلض  الََس
ـُ ، الخزرج ُحؾػاُء يفقد يثرب كاكت ُزَراَرَة وهق يسؿع مـفؿ طـ فـشل َأْسَعُد ْب

 قد َأَضؾَّ زماُكف واقرتب ، ُسؾالتقحقد وقصص الرُّ 
ٍّ
وكاكقا ُيؽثرون الحديث طـ كبل

 حتك أهنؿ كاكقا إذا وقع بقـفؿ وبقـ العرب ُمـَاَوشات هدَّ ، ضفقره
 
 دوهؿ هبذا الـبل

 ُيْبعث أن كؼتؾؽؿ معف َقْتَؾ طاٍد وإ: قائؾقـ
ٍّ
َرمإكف قد تؼارب زماُن كبل

(4)
. 

ـِ ُزرارة بحؽايات القفقد التل جاءت تتؿاشك مع ما يرضاه  فتلثََّرْت شخصقُة أسعَد ب

العؼؾ البشري بشؽؾ كبقر، فَؽِرَه آلفَة ققمف الؿزطقمة، وكان ُيـؽر طؾقفؿ طبادة إصـام 

ك يبحث طـ التقحقد وحؼقؼتف، وَأَبْت ضوم، ريح أخرىصوبالت ،تارةً َوُيَمف ُػ بَِفا بالتؾؿقح 

                                      

 (.75( يـظر: صحقح مسؾؿ )1)

 (.3789) ( أخرجف البخاري2)

(، والسقر 1/281(، ومعرفة الصحابة )1/81(، وآستقعاب )3/618( يـظر: الطبؼات الؽربى )3)

(1/299.) 

 (. 57(، وصحقح السقرة، لأللباين )218بل كعقؿ )ٕ ،(، والدٓئؾ698( يـظر: دٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )4)
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لؽثرة ما اطرتاها مـ تحريػ واكحراف :فطرتف أْن ُتْسؾَِؿف إلك يفقديِة زماكف
(1)

. 
وازداد صدُره ِضقًؼا حقـ اشَتعؾت بقـ إوس والخزرج كقراُن حرٍب َضروٍس 

الذي فلمسك ذلؽؿ الشاب ، ك بحرب ُبَعاٍث أهؾؽت الؽثقر مـ أشراففؿ وكربائفؿُتسؿَّ 

 
 
الفادي الذي َسُقضقُئ إرض بعد  لؿ يبؾغ العشريـ مـ طؿره َمْفُؿقًما َيْحُؾُؿ بالـبل

ويجؿُعفا بعد شتاهتا، وُيْحقل الؼؾقب بعد مقهتا، ضؾؿاهتا
(2)

. 

 ًٝٔ٘عْد ًع اهٖطعاد
وإسؿاطقؾ  كان َحجُّ بقِت اهلل الحرام طـد العرب قبؾ اإلسالم مـ بؼايا ديـ إبراهقؿ

 ولؽـف قد اطرتتف طقامؾ الشرك والجاهؾقة.، فقفؿ 

 
ُّ
يف مقسؿ الحج يستغؾ اجتؿاع الؼبائؾ يف مؽة لقعرض طؾقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل

َـّ ، اإلسالم فا طؾقف يف الؿقسؿ مـ قريًشا كاكت تؼابؾف بحؿؾة تشقيف إطالمقة تُشـُّ  ولؽ

َمَؽَث »: بؼقلفوها هق جابر بـ طبد اهلل يصػ تؾؽ إحقال ، كؾ طام لُتـَػر الـاَس مـف

َة طَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  ـَ َيتَْبُع الـَّاَس فِل َمـَاِزلِِفْؿ بُعَؽاٍظ َوَمَجـََّة َوفِل اْلَؿَقاِسِؿ شبَِؿؽَّ َر ِسـِق

ـْ َيـْ : بِِؿـًك، َيُؼقُل  ـْ ُيْمِويـِل؟ َم َغ ِرَساَلَة َربِّلصَم فاَل َيِجُد  ،َوَلُف اْلَجـَّةُ ؟ ُركِل َحتَّك ُأَبؾِّ

ـِ ، َيـُْصُرُه َوُيْمِويفِ َأَحًدا  ـْ اْلقََؿ
ُجَؾ َلَقْخُرُج مِ ـْ ُمَضَر َفَقلتِقِف َقْقُمُف ، أو َحتَّك إِنَّ الرَّ

مِ

َٓ َيْػتِـَُؽ : َفَقُؼقُلقنَ  ـَ ِرَحالِِفْؿ َيْدُطقُهْؿ إَِلك اهلل َوُهْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصِشل ؿَويَ ، اْحَذْر ُغاَلَم ُقَرْيٍش  َبْق

ـْ َيْثِرَب 
ََصابِِع، َحتَّك َبَعَثـَا اهلُل إَِلْقِف مِ ْٕ «ُيِشقُروَن إَِلْقِف بِا

(3)
. 

يف شفر ذي الحجة طؾك وجف التحديد كان ، ملسو هيلع هللا ىلصرة مـ بعثتف شفػل السـة الحادية ط

                                      

 (. 1/191(، وسقر أطالم الـبالء )3/448( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.698(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )3777( يـظر: صحقح البخاري )2)

حف إلباين يف الصحقحة )14653( أخرجف أحؿد )3)  (.63(، وصحَّ



 

 

46 

46 

ـُ ُزَراَرَة يف ركب ُحجاج الخزرج  ولؿ ، الذيـ َحطَّْت رواحؾفؿ أرَض الَحَرمِ َأْسَعُد ْب

َر لف يف هذه الرحؾة مقطًدا مع السعادة سقصـع  اهلل  يؽـ ذلؽؿ الشاب يعؾؿ أنَّ  َقدَّ

 مـف كْجًؿا يف سؿاء التاريخ.

 
ُّ
يطقف طؾك ُحجاج هذا  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا كاكت أوسط لقالل أيام التشريؼ خرج الـبل

مفؿقًما ولسان حالف  ملسو هيلع هللا ىلصفؿضك ، فؿ أحدٌ العام يدطقهؿ إلك اإلسالم فؾؿ ُيِجْبف مـ

ـْ َأْكَصاِري إَِلك اهلل: قائاًل  حتك أخذتف قدماه الشريػتان إلك العؼبة طـد مقضع رمل ، ؟َم

: لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصفؼال، فقجد َأْسَعد ْبـ ُزَراَرَة وَكَػًرا مـ أصحابف يتسامرون، الجؿرات أن

ـْ َأْكُتؿْ  ـَ اْلَخْزَرِج : َقاُلقا ،؟ِمؿَّ
ـْ َمَقالِل َيُفقدَ  :َقاَل ، َكَػٌر مِ َأَفََل : َقاَل ، َكَعؿْ : َقاُلقا؟ َأِم

 إَِلك اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَطاُهْؿ َرُسقُل اهلل ، َفَجَؾُسقا َمَعفُ ، َبَؾك: َقاُلقا ؟َتْجِؾُسقَن ُأَكؾِّْؿُؽؿْ 

ْساَلمَ   َوَتاَل َطَؾْقِفُؿ اْلُؼْرآَن.، َوَطَرَض َطَؾْقِفُؿ اإْلِ

 
ُّ
ـُ ُزَراَرَة الذي وجد يف هذه  ملسو هيلع هللا ىلصَوَفْقَر ما اكتفك الـبل مـ حديثف قام َأْسَعُد بْ

 -اْطَؾُؿقا، َيا َقْقمِ : فصاح يف أصحابف قائاًل ، الؽؾؿاِت ضالتف التل طاش يبحث طـفا

 
ِ
َدُكْؿ بِِف َيُفقدُ  -َواهلل ِذي َتَقطَّ َّ الَّ

اْكَؽبَّ أْسَعُد طؾك ، ثؿ ْقفِ َفاَل َتْسبَِؼـَُّؽْؿ إِلَ  :َأنَّ َهَذا الـَّبِل

 
 
وتبعف أصحاُبف يف ، وأن محؿًدا رسقل اهلل ،ؾف وهق يشفد أن ٓ إلف إٓ اهلليؼب   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ىئ ىئ ىئ  ﴿ :ولسان حالفؿ قائاًل ، ويذوب معف القجدان، مشفٍد تؼشعر لف إبدان

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ی ی ی ی جئ حئ

 .[53 - 52]آل طؿران:  ﴾پ پ

ـُ ُزَراَرةَ  إِكَّا َقْد َتَرْكـَا ، يا رسقل اهلل: ولؿا هدأت تؾؽ الؿشاطر العارمة قال َأْسَعُد ْب

ر  َما َبْقـَُفؿ ـَ اْلَعَداَوِة َوالشَّ
َٓ َقْقم َبْقـَُفؿ مِ ، بَِؽ  َأْن َيْجَؿَعُفؿُ  َوَطَسك اهلُل ، َقْقَمـَا َو

ـِ ، ْمِركَ َوَسـَْؼدُم َطَؾْقِفْؿ َفـَْدُطقُهْؿ إَِلك أَ  ي ـْ َهَذا الد 
ِذي َأَجبْـَاَك إَِلْقِف مِ ، َوَكْعِرُض َطَؾْقِفُؿ الَّ
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َوَمْقِطُدكا اْلَؿْقِسُؿ اْلَعاَم اْلُؿْؼبَِؾ ، َفنِْن َيْجَؿْعُفُؿ اهلُل َطَؾْقَؽ َفاَل َرُجَؾ َأَطزُّ مِـَْؽ 
 (1)

. 

ـِ اسؿف َأْسَعُد  ورجع الـََّػُر الؿممـقن إلك بؾدهتؿ لتشفد يثرُب مقلَد ِطْؿالٍق  صغقر الس 

ـُ ُزَراَرَة، يحؿؾ بقـ جـبقف هنًرا يتدفؼ مِـ كبْع اإليؿان، وبركاكًا يتػجر يف وجف الطغقان.  ْب

ـٍ طـ مفؿتف التل َكَذَر كػَسف  ـُ أسعَد بعد رجقطف إلك يثرب صرفَة َطْق ولؿ تغػؾ طق

يتسؾؾقن ، عاوكة أصحابفوقد بدأت رحؾتف يف الدطقة إلك اهلل وحده ٓ شريؽ لف بؿ، لفا

ا بقـ أقراهنؿ مـ شباب ققمفؿ حتك آمـ معفؿ طدٌد ُيحْ   ك طؾك أصابع القديـ.صسرًّ

 ٞٔ األَٗهَٟقبُٞ اهععٚب
ؤوب طؾك َأَحر  مِـ  الذي كان يـتظره وَمرَّ طاٌم وجاء مقسُؿ الحج   داطقُة يثرَب الدَّ

ـُ ُزَراَرَة ، يف الؿقطد الذي اتػؼا طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصالَجْؿِر َشَغًػا لرؤية رسقِل اهلل  فخرج َأْسَعُد ْب

ـْ كان معف يف الؾؼاء إول يصطحبقن بعَض مـ أسؾؿ طؾك أيديفؿ بقـ  وبعُض َم

ْكب َشقًقا لؾؼاء الفادي البشقرحجقج ققمفؿ وقؾقُبفؿ ُتَحؾ    .ملسو هيلع هللا ىلص ؼ فقق رؤوس الرَّ

ـُ  ْكُب مؽة حتك اْكَسؾَّ َأْسَعُد ْب ُزَراَرَة مـ وسطفؿ يبحث طـ  وما أْن وصؾ الرَّ

 ، ري الثاينسلقرتب معف الؾؼاء ال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
َّ
ثؿرة جفدهؿ صقؾة هذه  ملسو هيلع هللا ىلصولُِقِري الـبل

  -وهق جفد، الَسـَة
ِ
إٓ ما سؿعقه مـ شقًئا طظقؿ إذ لؿ يؽـ معفؿ مـ اإلسالم  -واهلل

 يف الؾؼاء إول. ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 
ُّ
وكاكقا ، يف كػس لقؾة الؾؼاء إول، يف جقف لقؾ العؼبة ملسو هيلع هللا ىلصوبالػعؾ اْلَتَؼاُهؿ الـبل

 وقرأ طؾقفؿ بعض ما أكزل مـ كالم، فتعرف طؾك الؿسؾؿقـ الُجُددِ ، اثـل طشر رجاًل 

ؽِقـةُ ، رب العالؿقـ ۇ ﴿: وكلهنؿ صقرٌة متؽررٌة لؿـ قال اهلل طـفؿ، فَغَؿَرْتفؿ السَّ

                                      

(، والصحقح مـ أحاديث السقرة 689(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )1/171( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

(1/116.) 
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 .[13: ]الؽفػ ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

  
ُّ
تعاَلْقا َبايُِعقكِل َطَؾك »: مـفؿ العزم والِجدَّ والرجقلة قال لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا رأى الـبل

  َتْلُتقا بُِبْفتَانٍ َوََل ،  َتْؼُتُؾقا َأْوَلََدُكؿْ َوََل ،  َتْزُكقاَوََل ، رُِققاس تَ َوََل ، رُِكقا باهلل َشْقًئاش تُ َأْن ََل 

ـَ َأْيِديُؽْؿ َوَأْرُجِؾُؽؿْ  ـْ َوَفك، َتْعُصقكِل فِل َمْعُروٍف  َوََل ، َتْػَتُروَكُف َبقْ ِمـُْؽْؿ َفَلْجُرُه َطَؾك  َفَؿ

ـْ َذلَِؽ ، اهللِ  ـْ َأَصاَب ِم ْكَقا َفُفَق َلفُ شقًئا َوَم اَرةٌ  َفُعققَِب بِِف فِل الدُّ ـْ َذلَِؽ ، َكػَّ ـْ َأَصاَب ِم َوَم

«َوإِْن َشاَء َطَػا َطـْفُ ، إِْن َشاَء َطاَقَبفُ ، َفَسَتَرُه اهللُ َفَلْمُرُه إَِلك اهللشقًئا 
(1)

. 

يف أطقـ البعض إٓ إهنا يف الحؼقؼة ثقرٌة يف وجف  وقد تبدو بـقد هذه البقعِة يسقرةً 

وهبا ُأْطؾِـت الحرُب طؾك ، ٓ: َفبَِفا أصبح يف يثرب ُثؾة مممـة تؼقل لألصـام، الشقطان

وٓ زكا وٓ وٓ سرقة ، فال مقءودة بعد أن، سؾقكقات الؿجتؿع الجاهؾل هـاك

 وهبا أضحك يف يثرب جؿاطٌة صاطتفؿ ووٓؤهؿ فؼط هلل القاحد الرحؿـ.، هبتان

ـِ ُزرارَة يف حقاة رسقل اهلل   -حقث استطاع، ملسو هيلع هللا ىلصومـ هـا سطع كجُؿ أْسعَد ب

  -بؿعاوكة أصحابف
 
الؾبِـََة إولك يف  ملسو هيلع هللا ىلصَصْػَقًة يصـع مـفا  ملسو هيلع هللا ىلص أن يضع بقـ يدي الـبل

، ومِْعَقَل هْدٍم يف جدار الصد  طـ سبقؾ اهلل الذي أكشلتف قريش، بـاء دولة اإلسالم

 عتؿد طؾقف.أكف أصبح لديف يف يثرب مـ يُ  -طـدئذٍ  -ملسو هيلع هللا ىلصوَطؾَِؿ الرسقُل 

كاكت ُشْحـًَة فؼد  ملسو هيلع هللا ىلصبالرسقل  أما هذه الدقائؼ التل اجتؿع فقفا أْسعُد 

 إيؿاكقًة زادتف يف صريؼ الدطقة إلك اهلل اْكطالًقا.

ِّ ُشزازيف بٚٔت   َٝأضعَد ب
ولؿا رجع أسَعُد إلك يثرب اجتؿع بلصحابف الؿممـقـ الذيـ لؿ يبؾغقا بعد 

 كقػقة دطقة ققمفؿ إلك طبادة اهلل وحده، فقجدوا أن أكرب فتشاوروا يف، طشريـ رجاًل 

                                      

 (.2983( أخرجف البخاري )1)
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ـْ  َأِن اْبَعْث إَِلْقـَا َرُجاًل »: ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك َرُسقِل اهلل  طؼبة ُتعقؼ صريؼفؿ هل قؾة العؾؿ، فبعثقا
مِ

ُمْصَعَب  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَعَث إَِلْقِفْؿ َرُسقُل اهلل ، َفنِكَُّف َأْدَكك َأْن ُيتََّبعَ  :قَِبؾَِؽ َفَقْدُطق الـَّاَس بِؽَِتاِب اهلل

ارِ  ـَ ُطَؿْقٍر َأَخا َبـِل َطْبِد الدَّ «ْب
(1)

. 

ـُ طؿقٍر  اهلل  سقصؾ يثرب بصػتف ُمَؿث َؾ رسقلِ بعد قؾقٍؾ  وها هق ذا ُمْصعُب ب

مـ ذا الذي سقُغامِر بحقاتف ويستضقػف يف : الَرْسِؿل، وسػقَر اإلسالم الَدَطقي، فقا ُترى ملسو هيلع هللا ىلص

ض كػسف لؿخاصر الحركة بف بقـ أصـام يثرب لدطقة الـاس إلك بقتف؟، ومـ الذي سقَُعر  

إيقاء ُمصعب يف هذه الظروف، ويف مثؾ هذا التقققت خطقة  اإلسالم؟، فال شؽ أنَّ 

 جريئة ٓ يصؾح لفا إٓ رجٌؾ باع كػسف هلل القاحد الؼفار.

وهـا يظفر طؾك ساحة البطقلة والتضحقة أصغُر ُمممـل يثرَب ِسـًّا يف ذاك 

 الشاب، التقققت
ُّ
ـُ ُزرارَة  :وهق الػدائل  .أسعُد ب

ـِ ا ـُ الزبقر ب ـِ »: لعقامقال ُطْروُة ب ـُ ُطَؿْقٍر فِل َبـِل َغـٍْؿ َطَؾك َأْسَعَد ْب َفـََزَل ُمْصَعُب ْب

ْساَلمُ  ،ُزَراَرةَ  ا َفَقْػُشق اإْلِ َوَيْؽُثُر َأْهُؾُف، َوُهْؿ فِل َذلَِؽ ُمْسَتْخُػقَن  ،َفَجَعَؾ َيْدُطق الـَّاَس ِسرًّ

«بُِدَطائِِفؿْ 
(2)

. 

ـِ ُزَراَرَة هق مؼرها فؽؿا كاكت دار إرقؿ هل مؼر الدطقة يف  مؽة كان بقت َأْسَعَد ْب

 ومـف يـطؾؼقن.، فقف يجتؿع الدطاة، يف يثرب

 د استضافة مصعٍب وتؿفقدِ ــِ ُزَراَرَة الجريئة طبولؿ تتققػ خطقات َأْسَعَد 

بؾ خطا خطقًة مباركًة قطعت بالدطقة مسافة بعقدة تجاوزت حدوَد ، الطريؼ لف

                                      

ـف صاحب السقرة849أخرجف الطرباين يف الؽبقر )( 1) يف إحاديث  تكؿا جاء ،( طـ طروة بـ الزبقر، وحسَّ

 (.1/176الصحقحة )

ـف صاحب السقرة849( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )2) يف إحاديث  تكؿا جاء ،( طـ طروة بـ الزبقر، وحسَّ

 (.1/176الصحقحة )
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حقـ تسؾؾ بؿصعٍب إلك بعض شباب إوس يف ، يف يثربالحرِب إهؾقِة الُؿـدلعِة 

 فؽاكت تؾؽ الخطقة أوَل َذُكقِب ماٍء ُصبَّ بحؼٍّ ، فلسؾؿقا طؾك أيديفؿا ،طؼر دارهؿ

وطـدئٍذ ، طؾك كقران الصراِع الَؼَبؾل الدمقي الؿشتعِؾ مـذ زمـ بقـ إوس والخزرج

 بدأ الُجرُح يؾتئؿ.

أكف كان ُيَؼدم لف كبذًة طـ  :عًبا يف مفؿتفوكان مـ أطظؿ ما أطان بف أسعُد ُمْص 

 شخصقة كؾ فرٍد تؼريًبا يريدون دطقتف لَقْسفؾ طؾك مصعٍب أن يجد لف َمدخاًل.

ُٝ يف َطِ٘زٓا   ٙٔداجلداهٖدع٘
ا ت ربت أخبارهؿ إلك ُكرباء يثرب مـ سولؿا تزايدت أطداد الؿسؾؿقـ ِسرًّ

ـُ ُزَرارَة فؾؿ تتققػ خطقاتف الجريئة الؿباركة التل  دائًؿا كاكت الؿشركقـ، أما أسعُد ب

ية إلك َصقر سُتغقر مجرى إمقر، فؼد رأى أن الققت قد حان لؾدطقة أن ترتحؾ مـ ال ر 

جديد، فؽان يجؿُع البعَض ويجؾس هبؿ يف َحقائط
(1)

صعٌب طـ يثرب لقحدثفؿ م 

ويتؾق طؾقفؿ الؼرآن، حتك اجتؿعقا يقًما يف أَحد حقائط َبـل طبد إْشفؾ،  ،اإلسالم

ـِ زرارة، فعاله الغضُب  ،فجاء الخرب إلك سقدهؿ سعد بـ معاذ وهق ابـ خالة أسعَد ب

ـَ ُزَراَرَة َفاْزَدِجْرُه َطـَّا، َفْؾَقُؽػَّ : وقال َُٕسْقد بـ ُحضقر َفنِكَُّف َقْد ، َطـَّا َما كَْؽَرهُ اْئِت َأْسَعَد ْب

 َٓ ُف بِِف ُسَػَفاؤكَا َوُضَعَػاُؤَكا، َفنِكَُّف َلْق ُجِؾ اْلَغِريِب َمَعُف َيَتَسػَّ  َما َبْقـِل بََؾَغـِل َأكَُّف َقْد َجاَء بَِفَذا الرَّ

َٓ َأجِ  ـُ َخاَلتِل، َو ـَ اْلَؼَراَبِة َكَػْقُتَؽ َذلَِؽ، فُفَق اْب
ًماَوَبْقـَُف مِ ـُ ، ُد َطَؾقِْف ُمَؼدَّ َفَلَخَذ ُأَسْقُد ْب

ـُ ُزَراَرَة َقاَل لُِؿْصَعِب ، ثؿ ُحَضْقٍر اْلَحْرَبةَ  ا َرآُه َأْسَعُد ْب  -َهَذا: َخَرَج َحتَّك َأَتاُهَؿا، َفَؾؿَّ

 
ِ
َيا َأْسَعُد : َفَؼاَل  ،َشت ًؿاَطَؾقِْفَؿا ُمتَ  فِقِف، َفَقَقَػ أَسْقدٌ  اهللَ  َسق ُد َقْقمِِف َقْد َجاَءَك َفاْصُدِق  -َواهلل

ُجِؾ اْلَغِريِب َيْسَػُف بِِف ُسَػَفاُؤكَا َوُضَعَػاُؤَكا ،َما َلـَا َوَلَؽ  كَا إْن َكاَكْت ؟ َتْلتِقـَا بَِفَذا الرَّ َٓ فاْطَتِز

                                      

ـْ الـَّْخِؾ إَِذا َكاَن َطَؾقِْف َحائٌِط، َوُهَق اْلِجَدارُ ( جؿع َحائُِط: وهق اْلبُْستَاُن 1)
 (.19/221يـظر: تاج العروس ) .مِ
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َقبِْؾَتُف، َوإِْن  َفنِْن َرِضقَت َأْمًرا؟ َتْجؾُِس َفَتْسَؿعُ أو  :َلُؽَؿا بَِلْكُػِسُؽَؿا َحاَجٌة، َفَؼاَل أْسعدُ 

َرَكَز اْلَحْرَبَة َوَجَؾَس، َفَؽؾََّؿُف ُمْصَعٌب، ، ثؿ َقْد َأْكَصْػُتؿْ : َكِرْهتَُف ُكػَّ َطـَْؽ َما َتْؽَرُه، َفَؼاَل 

ْساَلُم فِل َوْجِفِف َقبَْؾ َأْن َيتََؽؾَّ  ْساَلَم، َوَتاَل َطَؾقِْف اْلُؼْرآَن، َفُعِرَف اإْلِ ، ثؿ ؿَ َوَطَرَض َطَؾقِْف اإْلِ

ـَ َهَذا َوَأْجَؿَؾُف، فلْسَؾَؿ وَشِفَد شفادَة الَحؼ  : َقاَل  َما َأْحَس
(1)

. 

َِ أف٘ ْٞ َتٔٔدٜ اهِاَع هإلضال  اّدأسٚو
ـَ اإليؿاُن قؾب ُأَسقٍد قال لفؿا َبَعُؽَؿا َلْؿ َيَتَخؾَّْػ : فؾؿا َسَؽ إنَّ َوَرائِل َرُجاًل إْن اتَّ

ـْ َقْقمِفِ 
نَ ، َطـُْف َأَحٌد مِ ْٔ َرَف إَلك َسْعٍد َوَقْقمِِف صَأَخَذ َحْرَبَتُف َواكْ ، ثؿ َوَسُلْرِسُؾُف إَلْقُؽَؿا ا

ـُ ُمَعاٍذ ُمْؼباًِل َقاَل ، َوُهْؿ ُجُؾقٌس فِل َكاِديِفؿْ  ا َكَظَر إَلْقِف َسْعُد ْب  : َفَؾؿَّ
ِ
َلَؼْد  َأْحؾُِػ باهلل

ـْ ِطـِْدُكؿْ 
ِذي َذَهَب بِِف مِ ا َوَقَػ َطَؾك الـَّاِدي َقاَل َلُف ، َجاَءُكْؿ ُأَسْقٌد بَِغْقِر اْلَقْجِف الَّ َفَؾؿَّ

ـِ الرَّ  ؿُت كؾَّ : َما َفَعْؾَت؟ َقاَل : َسْعدٌ  َٓ ، َوَقْد َكَفْقُتُفَؿا، فقاهلل َما َرَأْيُت بِِفَؿا َبْلًسا، جَؾْق : َفَؼا

ـِ ُزَراَرَة لَِقْؼُتُؾقهُ ، ا َأْحَبْبَت َكْػَعُؾ مَ  ْثُت َأنَّ َبـِل َحاِرَثَة َقْد َخَرُجقا إَلك َأْسَعَد ْب  :َوَقْد ُحد 

ـُ َخاَلتَِؽ  ًفا ، َفَؼاَم َسْعٌد ُمْغَضًبا ُمَباِدًرا، لُِقْخِػُروَك فقف :َوَذلَِؽ َأكَُّفْؿ َقْد َطَرُفقا َأكَُّف ابْ َتَخقُّ

ـْ َبـِل َحاِرَثةَ  لِؾَِّذي ُذكَِر َلفُ 
ـِ ، َخَرَج إَلْقِفَؿا، ثؿ َفَلَخَذ اْلَحْرَبةَ ، مِ ـَّقْ

ا َرآُهَؿا َسْعٌد ُمْطَؿئِ َفَؾؿَّ

: فؾؿا رآه َأْسَعُد ْبـ ُزَراَرَة قال لُِؿْصَعٍب ، َطَرَف َأنَّ ُأَسْقًدا إكََّؿا َأَراَد مِـُْف َأْن َيْسَؿَع مِـُْفَؿا

  -قد َجاَءكَ 
ِ
ـْ َقْقمِفِ  -َوَاهلل

ـْ َوَراَءُه مِ َٓ َيَتَخؾَُّػ َطـَْؽ مِـُْفْؿ اْثـَانِ ، َسق ُد َم ، إْن َيتَّبِْعَؽ 

َْسَعدَ ، ثؿ َفَقَقَػ َسْعٌد َطَؾْقِفَؿا ُمَتَشت ًؿا، اهلل فِقفِ  َفاْصُدِق 
ِ
  -َأَما، َيا َأَبا ُأَماَمةَ : َقاَل ٕ

ِ
 -َوَاهلل

ـْ 
َٓ َما َبْقـِل َوَبْقـََؽ مِ  :َفَؼاَل َلفُ ، َأَتْغَشاَكا فِل َداَرْيـَا بَِؿا َكْؽَرهُ ، اْلَؼَراَبِة َما ُرْمَت َهَذا مِـ لَلْق

ا َتْؽَرهُ ، َفنِْن َرِضقَت َأْمًرا َقبِْؾَتفُ ، َتْجؾَِس َفَتْسَؿعَ أو  : َقاَل ، َوإِْن َكِرْهَتُف ُأْطِػقَت مِؿَّ

ْساَلمَ  ،َرَكَز اْلَحْرَبَة َوَجَؾَس ، ثؿ َأْكَصْػُتَؿاكِل َؿُف ُمْصَعٌب َوَطَرَض َطَؾْقِف اإْلِ َوَتاَل َطَؾْقِف ، َفَؽؾَّ

                                      

(، وصحقح السقرة 2/438(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )1/436( يـظر: السقرة الـبقية، ٓبـ هشام )1)

 (.117الـبقية، لؾعؾل )
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ْساَلُم َقْبَؾ َأْن َيَتَؽؾَّؿَ ، اْلُؼْرآنَ  ـَ َهَذا اْلَؽاَلَم : َقاَل ، ثؿ فُعِرَف يف وجفف اإْلِ َما َأْحَس

ـُ ُحَضقْرٍ  رف إلك َقْقمِِف َوَمَعفُ صاك، ثؿ فلْسَؾَؿ وَشفد َشَفاَدَة اْلَحؼ  ، َوَأْجَؿَؾفُ   ،ُأَسقُْد ْب

َْشَفؾِ : فؼال لفؿ ْٕ ، َوَأْفَضُؾـَا َرْأًيا، َسق ُدَكا: َقاُلقا؟ َكْقَػ َتْعَؾُؿقَن َأْمِري فِقُؽؿْ ، َيا َبـِل َطْبِد ا

َّ َحَراٌم َحتَّك ُتْممِـُقا باهلل: َقاَل ، َوَأْيَؿـُـَا َكِؼقَبةً 
،  وبرسقلفَفنِنَّ َكاَلَم ِرَجالُِؽْؿ َوكَِسائُِؽْؿ َطَؾل

 
ِ
َّٓ ُمْسؾًِؿا َوُمْسؾَِؿةً  فقاهلل َٓ اْمَرَأٌة إ َْشَفِؾ َرُجٌؾ َو ْٕ َوَرَجَع ، َما َأْمَسك فِل َداِر َبـِل َطْبِد ا

ـِ ُزَراَرةَ  ْساَلمِ ، َأْسَعُد َوُمْصَعٌب إَلك َمـِْزِل َأْسَعَد ْب َحتَّك ، َفَلَقاَم ِطـَْدُه َيْدُطق الـَّاَس إَلك اإْلِ

ْسالمَ َلْؿ تَ  َّٓ َوفِقَفا ِرَجاٌل َوكَِساٌء ُيْظِفُروَن اإْلِ ـْ ُدوِر يثرَب إ
رجع مصعٌب ، ثؿ ْبَؼ َداٌر مِ

 
 
لُقَبشره بذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص إلك الـبل

(1)
. 

ـانوهؽذا يثرُب لؿ يَ  بؾ َغَزا اإليؿاُن قؾقَبفؿ ، عرْف أهُؾفا اإلسالَم بالسقػ والس 

ـِ البقان.  بالدطقة وُحْس

روطة  -أيًضا -إحداث روطة سػقر اإلسالم مصعب كؾؿحوكؿا كؾؿح مـ هذه 

ـِ ُزرارَة الُؿْخؾِِص الدؤوب ـْ مـ وراء ستار. ،ففق فاتح الؿديـة الحؼقؼل، أسعَد ب  ولؽ

ـِ ُزرارَة الجريئِة الؿباركِة طـد هذا الحد   بؾ ، ثؿ لؿ تتققػ خطقات أسعَد ب

ـُ َحْزٍم جاوزت كؾ التققعات، فعـدما أضفر هق وأصحابف إسالمفؿ  قام ومعف ُطَؿاَرُة ْب

ارِ  ـُ َطْػَراَء َيْؽِسُروَن َأْصـَاَم َبـِل الـَّجَّ َوَطْقُف ْب
(2)

. 

ًَذس ُٖ يف َتػٚرِي   ٠ اهٖتازِٙذَدٗز
مع  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  واجتؿع أْسعُد يقًما بعامة مـ أسؾؿ مـ ققمف لقتشاوروا يف حال رسقل

َة َوَيَخاُف؟ ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َمتك كَْتُرُك َرُسقَل اهلل »: قريش فؼالقا «ُيْطَرُد فِل ِجَباِل َمؽَّ
(3)

 ،

                                      

(، 2/438(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )14653)(، والؿسـد 1/476( يـظر: السقرة الـبقية، ٓبـ هشام )1)

 (.117وصحقح السقرة الـبقية، لؾعؾل )

 .(43/315(، وتاريخ دمشؼ )3/457( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

حف إلباين يف الصحقحة )15836( أخرجف أحؿد )3)  (.63(، وصحَّ
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ية حتك تقاصلت كؾؿتفؿ طؾك قراٍر حاسٍؿ سقَغقر َمْجَرى وصالت جؾسة الؿشاو رة الِسر 

 ، بؾ سقَغقر َمْجَرى التاريخ بلكؿؾف، دطقة اإلسالم
 
يف بؾدهتؿ  ملسو هيلع هللا ىلص أٓ وهق إيقاء الـبل

الدطقة مـ بقـفؿ يف إقطار وتـطؾَؼ ، لقؼقَؿ دولة اإلسالم طؾك أرضفؿ :وكصرتف

 ، وإمصار
ِ
ـُ اهلل .، ما بَؾغ الؾقؾ والـفار حتك َيْبُؾَغ دي ـٌ

ـٌ فِل َذلَِؽ َما ُهَق َكائِ  َكاِئ

ٞٔ اهُلرَب٠بٚع  (1)ُٞ اهعقب
يف السـة الثالثة  كتؿ أكصاُر اهلل ما اتػؼقا طؾقف يف صدورهؿ حتك جاء مقسؿ الحج  

 
 
تحؿؾ قؾقهبؿ إيؿاًكا أشد رسقًخا ، فخرجقا يف حجقج ققمفؿ ملسو هيلع هللا ىلص طشر مـ بعثة الـبل

 واسل، ولؿا وصؾ الرَّ ؿ  الرَّ مـ الشُّ 
 
ا يقاطدوكف شعب  ملسو هيلع هللا ىلص ْكُب مؽة أرسؾقا إلك الـبل ِسرًّ

 العؼبة أوسط لقالل أيام التشريؼ.

ولؿا جاءت الؾقؾة الؿقطقدة كام الؿممـقن مع ققمفؿ أول الؾقؾ يف رحالفؿ حػاًضا 

قامقا يتسؾؾقن يف خػة الطقر واحًدا تؾق أخر، ، ثؿ إمر حتك مضك ثؾُث الؾقؾ طؾك سرية

ْعِب وهؿ ثالثٌة وسبعقن رجاًل وامرأتان.   يسقرون يف صرق متػرقة حتك اجتؿعقا يف الش 

 
ُّ
ومعف طؿف العباُس وهق يقمئٍذ طؾك ديـ ققمف إٓ أكف أحبَّ أْن  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ جاء الـبل

فؾؿا كظر ، كان العباس تاجًرا معروًفا ولف طالقة بؽرباء يثربفؼد ، يستقثؼ ٓبـ أخقف

 
 
 طؾك الـبل

َ
همٓء ققم ٓ ، يا ابـ أخل: وقال لف ملسو هيلع هللا ىلص العباس يف وجقه إكصار َخِشل

ـ، أطرففؿ َـّ ، وإهنؿ أحداث الس  ، يريد أْن يسؿع مـفؿ ملسو هيلع هللا ىلصف العباس أحسَّ أكَّ  ولؽ

ـْ َقْقمِـَا مِؿَّ ، َحْقُث َقْد َطؾِْؿُتؿْ ا ُمَحّؿًدا مِـَّ  إنَّ : فالتػت إلقفؿ قائاًل 
ـْ ُهَق َطَؾك َوَقْد َمـَْعـَاُه مِ

ـْ َقْقمِِف َوَمـََعٍة فِل َبَؾِدهِ  َفُفَق فِل ِطزٍّ ، مِْثِؾ َرْأيِـَا فِقفِ 
َّٓ َوإِكَّ ، مِ ْكِحَقاَز إَلْقُؽْؿ ُف َقْد َأَبك إ

ِ
 آ

ـْ َخاَلَػُف ُؽْؿ َواُفقَن َلُف بَِؿا َدَطْقُتُؿقُه إَلْقِف َوَماكُِعقُه مِؿَّ كَّ أَفنِْن ُكـُْتْؿ َتَرْوَن ، ُحقَق بُِؽؿْ َوالؾُّ 

                                      

، والطبؼات الؽربى (37113(، ومصـػ ابـ أبل شقبة )14696، 14653، 15836( يـظر: الؿسـد )1)

 (.63(، والسؾسؾة الصحقحة )4/6)
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ـْ َذلَِؽ َفَلْكُتْؿ َوَما َتَحؿَّ 
ُؽْؿ ُمْسؾُِؿقُه َوَخاِذُلقُه َبْعَد اْلُخُروِج بِِف َوإِْن ُكـُْتْؿ َتَرْوَن َأكَّ ، ْؾُتْؿ مِ

َن َفَدُطقُه َفنِكَّ  ْٔ ـْ ا ـْ َقْقمِِف َوَبَؾِدِه.ُف فِل إَلْقُؽْؿ َفِؿ
 ِطّز َوَمـََعٍة مِ

لَِقَتَؽؾَّْؿ ُمَتَؽؾ ُؿُؽْؿ َوٓ ُيطِِؾ اْلُخْطَبَة : مـ كالمف قال لفؿ فؾؿا اكتفك العباُس 

ـَ َطْقـًا ق
ـَ اْلُؿْشِركِ

ـَ ، َوإِْن َيْعَؾُؿقا بُِؽْؿ َيْػَضُحقُكؿْ  ،َفنِنَّ َطَؾْقُؽْؿ مِ َم إكصاُر أسعَد ب فؼدَّ

ْؿ َيا ، اسَقْد َسِؿْعـَا َما ُقْؾَت يا طبَّ : فؼال ،لقتؽؾؿ -وهق أصغرهؿ ِسـًّا -ُزرارةَ  َفَتَؽؾَّ

 
ِ
ْؿِع َوالطَّاَطِة ِفل : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل ، َفُخْذ لِـَْػِسَؽ َولَِرب َؽ َما َأْحَبْبَت  َرُسقَل اهلل ُتَبايُعقكِل َطَؾك السَّ

ـِ ، اْلُعْسرِ َواْلُقْسرِ َوَطَؾك الـََّػَؼِة فِل  ،الـََّشاِط َواْلَؽَسؾِ  َوَطَؾك اْْلَْمرِ بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفِل َط

ُروكَِل إَِذا َقِدْمُت صَوَطَؾك َأْن َتـْ ، ََل َتْلُخْذُكْؿ َلْقَمُة ََلئِؿٍ  َوَطَؾك َأْن َتُؼقُلقا فِل اهللِ ، اْلُؿـَْؽرِ 

ا َتْؿـَُعقَن َطـُْف ، َطَؾْقُؽؿْ   َولَُؽُؿ اْلَجـَُّة.، َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْزَواَجُؽْؿ َوَأْبـَاَءُكؿْ َوَتْؿـَُعقكِل ِمؿَّ

 
 
ـُ زرارة بَقِد الـبل وأشار بقده ، ملسو هيلع هللا ىلص فؾؿا قام الحاضرون لقبايعقا أمسؽ أسعُد ب

َهْؾ َتْدُروَن َطَؾك َما ُتَبايُِعقَن؟ َفنِكَّا َلْؿ ، ُرَوْيًدا َيا َأْهَؾ َيْثِرَب : إخرى إلك أصحابف قائاًل 

 
ِ
ـُ َكْعَؾُؿ َأكَُّف َرُسقُل اهلل َّٓ َوَكْح بِِؾ إِ وإِنَّ إِْخَراَجُف اْلَقْقَم ُمَػاَرَقُة اْلَعَرِب ، َكْضِرْب َأْكَباَد اإْلِ

ةً  ُققُف  َوَأنْ ، َوَقْتُؾ ِخَقاِرُكؿْ ، َكافَّ ُؽْؿ السُّ ا َأْكُتْؿ َقْقٌم َتْصبُِروَن َطَؾك َذلَِؽ ، َتَعضَّ َفُخُذوُه  َفنِمَّ

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َجبِقـًَة َفَذُروُه َفُفَق َأْطَذُر َلُؽْؿ ِطـَْد ، ُرُكْؿ َطَؾك اهللَوَأْج 
ا َأْكُتْؿ َقْقٌم َتَخاُفقَن مِ َوإِمَّ

ـَ ُزَراَرَة َأمِْط َطـَّا َيَدكَ : َفَؼاُلقا، اهلل َٓ َكْسَتِؼقُؾفَ ، َيا َأْسَعُد ْب َٓ َكَدُع َهِذِه اْلَبْقَعَة َأَبًدا َو  ا.َفَقاهلل 

َٙع يف اهعق ًَّ با ٞٔأُٗي   ب
 
 
فؽان أول مـ  ملسو هيلع هللا ىلص فؾؿا استقثؼ أسعُد مـ أصحابف واصؿلن قؾبف التػت إلك الـبل

، ويف مشفٍد مفقب قام أكصار اهلل يبايعقن اهلل ورسقلف ملسو هيلع هللا ىلص َشُرَفْت َيُدُه ببقعة رسقل اهلل

 طؾك ُكصرة هذا الديـ، ولؼد كاكت تؾؽ الؾحظات هل كؼطة تحقل يف تاريخ دطقة

ققؿت لف دولة، وأصبح لف أكصاٌر ذوو شقكة، فُحؼ ٕبطال هذه البقعة أن اإلسالم، فبفا أُ 

ـَ َتَقاثْؼـَا َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َشِفْدُت َمَع َرُسقِل اهلل »: يػخروا هبا، وهلل درُّ قائؾفؿ َلقَْؾَة اْلَعَؼَبِة ِحق
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ْساَلِم َوَما ُأِحبُّ َأنَّ لِل بَِفا َمْشَفَد َبْدٍر، وَ  «إِْن َكاَكْت َبْدٌر َأْذَكَر فِل الـَّاِس مِـَْفا َوَأْشَفرَ اإْلِ
(1)

 ،

 
ُّ
َرقِل كِل َأك ل َشِفْدُت َبْدًرا بِالَعَؼَبةِ سَما يَ »: يؼقل وكان َرافٌِع الزُّ «رُّ

(2)
، ومثؾ هذه 

ولؽـفا تربهـ طؾك ِطَظِؿ بقعة العؼبة يف كػقس الصحابة  ،إققال ٓ تؼؾؾ مـ شلن بدر

 ، ففا  :كان مـ ِطَظِؿ قدِرها يف كػقس الـاسولؼد أن تساءلقا يقًما طـ أول َيٍد شرَّ

ـُ َطْبِد  ملسو هيلع هللا ىلصببقعة رسقلف  اهلُل  تؾؽ الؾقؾة، فاختؾػت إوس والخزرج، فؼال اْلَعبَّاُس ْب

 ، َما َأَحٌد َأْطَؾَؿ بَِفَذا مِـ ل»: اْلُؿطَّؾِِب 
 
ـْ َضَرَب َطَؾك َيِد الـَّبِل ُل َم ـْ تِْؾِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَأوَّ

مِ

ـُ ُزَراَرةَ  ْقَؾِة َأْسَعُد ْب ـُ َمْعُرورٍ ، ثؿ الؾَّ ـُ اْلُحَضْقرِ ، ثؿ اْلَبَراُء ْب «ُأَسْقُد ْب
(3)

. 

ُُقبا١ٔ األُص  اِزضُٚد 
 
ُّ
َر َكِؼقبًا َيُؽقُكقَن َطَؾك شَأْخرُِجقا إِلَلَّ ِمـُْؽْؿ اْثـَْل طَ »: مـ بَقعتفؿ قال ملسو هيلع هللا ىلصولؿا اكتفك الـبل

«َقْقِمِفؿْ 
(4)

ـُ زرارة كؼقَب  بؾ  :بـل الـجار، وققؾ ، فاكتخب إكصار كؼباءهؿ، فؽان أسعُد ب

: كؼباء بـل إسرائقؾ، كؿا يف ققلف تعالك كؿا اصطػك لؿقسك  اصطػاهؿ اهلل 

، فؼد [12: ]الؿائدة ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

ـِ َطبِْد اهلل ـْ َجابِِر ْب ـُ أبل طاصٍؿ ط َفَلْوَحك اهلل »: أكف قال -البقعةَأَحِد أبطاِل  - روى اب

 
 
  :َلقَْؾَة اْلَعَؼبَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَتَعاَلك إَِلك الـَّبِل

ُّ
ْ َطَشَر كَِؼقبًا، َفَؼاَل الـَّبِل

َـّ : ملسو هيلع هللا ىلصأَِن اْختَْر مِـُْفُؿ اْثـَل ََل َيْغَضَب

«َرُجٌؾ َأَخْذُت َغقَْرُه، َفنِكََّؿا ُيِشقُر إِلَقِْفْؿ ِجبْرِيُؾ َرُجًَل َرُجًَل 
(5)

. 

، مـ أققامفؿ ملسو هيلع هللا ىلصأْن يلخذوا البقعة لرسقل اهلل : وكان مـ وضقػة الـؼباء 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمـفؿ ققمف طـد الرسقل  وأْن ُيَؿثؾ كؾٌّ 

                                      

 . (، والؾػظ لف، طـ كعب بـ مالؽ15789(، وأحؿد )3889( أخرجف البخاري )1)

 (.3993( أخرجف البخاري )2)

 (.1/218(، واإلصابة )1/215(، وأسد الغابة )4/6( يـظر: الطبؼات الؽربى )3)

حف إلباين 15836( أخرجف أحؿد )4)  (.136يف تحؼقؼ فؼف السقرة )ص(، وصحَّ

 (.1822( أحاد والؿثاين )5)
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ُّ
ـَ زرارَة رئقًسا طؾك ُكؼباء إكصار جؿقًعا ملسو هيلع هللا ىلصثؿ اصطػك الـبل  فعـ أم  ، أسعَد ب

ـَ ُزَراَرَة َطَؾك الـَُّؼَباءِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل  إِنَّ »: الؿممـقـ طائشَة قالت َب َأْسَعَد بْ «َكؼَّ
(1)

، وطـ 

ـِ َحْزمٍ  ـِ َأبِل َبْؽِر ْب ـِ ُزَراَرةَ  -َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل »: َطْبِد اهلل ْب َْسَعَد ْب
ِ
َأْكَت َطَؾك  -ٕ

«َقْقِمَؽ بَِؿا فِقِفؿْ 
(2)

. 

ـِ ُزرارة أمام الجؿقع ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ مـ رسقل اهلل  وكلنَّ  وطرفاًكا ، إبراًزا لؿؽاكة أسعَد ب

 بػضؾف وَسْبؼف.

َٞ باملدَِٙب اجُلٌأُٗي ًّ خط  ٞٔع
 
ُّ
ـُ ، بنقامتفا يف الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصولؿا ُفِرَضْت صالُة الجؿعة أمر الـبل فجؿع أسعُد ب

وصؾك هبؿ أوَل ُجُؿَعٍة يف الؿديـة ،ُزرارة بعَض إكصار فخطب فقفؿ
(3)

فعـ كعب ، 

ـْ َصؾَّك بِـَا َصاَلَة اْلُجُؿَعِة فِل اْلَؿِديـَِة َقْبَؾ َمْؼِدِم »: بـ مالؽ قال َل َم َكاَن َأْسَعُد َأوَّ

ِة َبـِل َبَقاَضَة فِل َكِؼقِع اْلَخَضَؿاِت  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  ـْ َحرَّ
«فِل َهْزٍم مِ

(4)
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف  اصطػاك اهلل لفا حقـ ارتضاك ،بة طظقؿة لؽ يا أبا أمامةفقا لفا مـ مـؼ

 ُف يف الـاس قبؾ أْن يفاجر إلقفؿ.َمِحؾَّ  لَتحؾَّ 

ـُ ُزرارة إلك بقتف فذبح لفؿ وأصعؿفؿ يف  ثؿ لؿا اكتفقا مـ صالهتؿ اصطحبفؿ أسعُد ب

مشفد ُتـِْعُشُف كسؿاُت الؿحبة، ولؿ يتذوق إكصاُر يف بقت أسعَد صعؿ اإليؿان فحسب، 

ةِ يف اهلل -أيًضا -قف لذيد الطعام فؼط، بؾ تذوققا فقفولؿ يتذوققا ف حالوَة إُُخقَّ
(5)

 . 

                                      

 (.3/452( أخرجف ابـ سعد يف الطبؼات الؽربى )1)

 (.2/453( دٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )2)

 .(8/65(، وفتح الباري، ٓبـ رجب الحـبؾل )3/159( يـظر: مصـػ طبد الرزاق )3)

 (.981(، وصحقح ســ أبل داود )176لؾطرباين )(، والؿعجؿ الؽبقر، 1182( يـظر: ســ ابـ ماجف )4)

 (.4/111(، والروض إكػ )3/159( يـظر: مصـػ طبد الرزاق )5)
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صػَة الؽرم وُخُؾَؼ البذل هلل يف شخصقة  -أيفا الؼارئ الؽريؿ -ولتؾؿح معل

ـِ زرارة وسعقف يف ، كؾؿا تجددت مقاقػف التل ُتربهـ طؾك ُحبف لؾدطقة إلك اهلل ،أسعَد ب

، يف صـاطة مـاٍخ صاٍف تسقده روح الحب  والقد   واجتفاده، التئام الصػ  الؿسؾؿ

 
ُّ
 الـبل

َ
 ثؿارها طـد قدومف. ملسو هيلع هللا ىلصوكلهنا بذورألؼاها يف قؾقب أهؾ الؿديـة لقجـل

ِٔٛ أٗي ًطٔذٕد يف املد أضعُد َٞٔٙب ِٙ 
ـِ ُزرارة لتسققف كحق  ولؿ تزل كػحات التقفقؼ اإللفقة تتقالك يف حقاة أسعَد ب

  :ومـ ذلؽ، الَسْبِؼ بالخقرات
 
وسَط ديار بـل  الؿالمِح  بـاؤه لؿسجٍد صغقٍر بدائل

 
 
ملسو هيلع هللا ىلص الـجار يجؿعفؿ فقف ٕداء الصؾقات الخؿس يف جؿاطة قبؾ َمْؼدم الـبل

(1)
. 

ـِ َثابٍِت قالت ـُ َسعٍد بسـده طـ الـَُّقاِر ُأم  َزْيِد ْب ـَ »: فؼد رَوى اب َأكََّفا َرَأْت َأْسَعَد ْب

َؾَقاِت اْلَخْؿَس  ملسو هيلع هللا ىلصُزَراَرَة َقْبَؾ َأْن َيْؼدَم َرُسقُل اهلل  ُع  ،اْلَؿِديـََة ُيَصؾ ل بِالـَّاِس الصَّ َوُيَجؿ 

بِِفْؿ فِل َمْسِجٍد َبـَاُه فِل مِْرَبدِ 
(2)

 َرافِِع، وَقاَلْت  
ْ
َفَلْكُظُر إلك رسقل اهلل : َسْفِؾ َوُسَفْقٍؾ ابْـَل

ا َقِدَم َصؾَّك فِل َذلَِؽ اْلَؿْسِجِد َوَبـَاُه َفُفَق َمْسِجُدُه  ملسو هيلع هللا ىلص «اْلَقْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ
(3)

. 

كاقة  أنَّ » :ما جاء يف صحقح البخاري طـ طروة بـ الزبقر :وقد يشفد لفذه الرواية

 
 
ـِ  -َبَرَكْت طـد مِْرَبٍد لُِسَفْقٍؾ َوَسْفؾٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـِ ُزَراَرةَ  ُغالََمقْ ـِ فِل َحْجِر َأْسَعَد ْب  -َيتِقَؿْق

ـَ  ـَ الُؿْسؾِِؿق
  ، فاشرتاهَوُهَق ُيَصؾ ل فِقِف َيْقَمئٍِذ ِرَجاٌل مِ

ُّ
«لَِقتَِّخَذُه َمْسِجًدا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

(4)
. 

                                      

ع بالؿديـة، والحديث الذي أخرجف الدارقطـل ن ُمصعبًا أول مـ جؿَّ إ :( تـبقف: ٓ تصح الروايات التل تؼقل1)

 : إسـاده مقضقع. -(8/64يف فتح الباري ) -طـ ابـ طباس يف ذلؽ قال طـف ابـ رجب الحـبؾل

 (.1/163معجؿ لغة الػؼفاء ) . يـظر:( وهق مقضع لتجػقػ التؿر2)

 (.3/457( الطبؼات الؽربى )3)

 (.3916( يـظر: صحقح البخاري )4)
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أن يؽقن هق أول مـ َبـَك هلل مسجًدا يف  :أحدهؿا :فؾعؾف بذلؽ يػقز بلمريـ

  :والثاين، الؿديـة
 
ـْ َبـَك هلل َمْسِجًدا َوَلْق َكَؿْػَحِص َقَطاةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص ققل الـبل َم

(1)
َأْصَغَر ، أو 

«َبـَك اهللُ َلُف َبْقًتا فِل الجـة
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصبٚٔب أضعُد يف ٔد٘اِز احل
 
ُّ
، اه أهؾفا بالرتحابإلك الؿديـة دخؾ مـ كاحقة ُقباء فتؾؼَّ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا هاجر الـبل

وبقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوجقه الـاس فؾؿ َيَر حبقبف أسعَد الذي كان حؾؼة القصؾ بقـف  ملسو هيلع هللا ىلصفتصػح 

 ، همٓء إكصار
ُّ
ـُ ُزَراَرَة؟»: قائاًل  ملسو هيلع هللا ىلصفسلل طـف الـبل ـَ َأُبق ُأَماَمَة َأْسَعُد ْب «َأْي

(3)
 ،

 أكف ُأْخبَِر. ملسو هيلع هللا ىلصفلخربوه 

ـِ زرارة يف حقاتف  سقد ، ففق ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا السمال الـبقي إشارة إلك أهؿقة أسعَد ب

 :كؼباء إكصار، وصاحب هذه الرتتقبات الؽربى التل غقرت َمجرى إمقر، والعجقب

 سـتقـ فؼط.، أو ريـ بَسـَةٍ شأكف مع كؾ هذا كان يف هذا التقققت قد تجاوز ِسـُّف الع

ـُ زرارة يؼقد َمأَلَ بـِل الـجار  ، ثؿ جاء أسعُد ب
َّ
، إلك الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصفاصطحبقا الـبل

ُمَتَؼؾدي سققففؿ طؾك راحؾتف وهؿ حقلف ملسو هيلع هللا ىلصهق 
(4)

فتـازع إكصاُر أيفؿ يـزل طؾقف ، 

ارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصال ؼ، فملسو هيلع هللا ىلصرسقُل اهلل  َـّجَّ «بَِذلَِؽ  ُأْكرُِمُفؿْ ، َأْخَقاِل َطْبِد الُْؿطَِّؾِب  َأْكِزُل َطَؾك َبـِل ال
(5)

 ،

 .ملسو هيلع هللا ىلص لؿجاورة الحبقب :فؽلين بلسعَد يطقر قؾبف فرًحا هبذا الخرب

                                      

 (.7/63( هل الحػرة التل تحػرها الطائر لتبقض فقفا وترقد. يـظر: لسان العرب )1)

حف إلباين يف صحقح 738(، وابـ ماجف )1611وابـ حبان )(، 2157( أخرجف أحؿد )2) (، وصحَّ

 (.6128الجامع )

 (.16691( أخرجف أحؿد )3)

 (.524(، ومسؾؿ )3932( يـظر: البخاري )4)

 (.75( أخرجف مسؾؿ )5)
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 ِِّ٘املطذٔد اهِبا١ُ بِ
َفا »: كؾؿا أراد الـاس أن يلخذوا بِِخَطاِم َراِحَؾتِِف يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصكان  َخؾُّقا َسبِقَؾَفا َفنِكَّ

«َمْلُمقَرةٌ 
(1)

 الـاقة ملمقرة مـ اهلل أن تؼػ يف مؽان معقـ. أنَّ  :أي ،

الـاقة تؿشل يف الطرقات بقـ البققت حتك َبَرَكْت بلمر اهلل سبحاكف طـد  فلخذِت 

ـِ ُزَراَرةَ  -مِْرَبٍد لُِسَفْقٍؾ َوَسْفؾٍ  ـِ فِل َحْجِر َأْسَعَد بْ ـِ َيتِقَؿْق -ُغالََمقْ
(2)

َوُهَق ُيَصؾ ل فِقِف ، 

ـَ  ـَ الُؿْسؾِِؿق
ـَ َبَرَكْت بِِف َراِحَؾُتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َيْقَمئٍِذ ِرَجاٌل مِ إن شاء  -َهَذا: ِحق

اِر، َثاِمـُقكِل بَِحائِطُِؽْؿ َهَذا: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ثؿ  ،الَؿـِْزُل  -اهلل َما ، َٓ واهلل: َفَؼاُلقا، َيا َبـِل الـَّجَّ

ـَ اهلل
َّٓ مِ ـِ َفَساَوَمُفَؿا بِاْلِؿْرَبِد لَِقتَِّخَذُه  ملسو هيلع هللا ىلصَدَطا َرُسقُل اهلل ، ثؿ َكْطُؾُب َثَؿـَُف إِ الُغالََمقْ

َٓ ، َمْسِجًدا َأْن َيْؼَبَؾُف مِـُْفَؿا ِهبًَة َحتَّك اْبتَاَطُف  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَبك ، َبْؾ َكَفُبُف َلَؽ َيا َرُسقَل اهلل، َٓ : َفَؼا

وهق الؿسجد الـبقي الؿعروف، َبـَاُه َمْسِجًدا، ثؿ مِـُْفَؿا
(3)

. 

ـِ ُزرارةوهـا تظفر  حقث أمر اهلل سبحاكف الـاقَة أْن ، أمامـا كرامٌة جديدٌة ٕسعَد ب

لُقبْـَك فقف  :تؼػ يف مشفٍد يرقبف الجؿقع طـد الؿؽان الذي اتخذه أسعُد مِـ قبؾ مسجًدا

افلة رباكقة طؾك جفقده يف ؽم، أو فؾعؾفا محبٌة إلفقة، بلمر اهلل ثاين الحرمقـ الشريػقـ

 خدمة هذا الديـ.

ـِ  -أيًضا -وكؾؿح يف ثـايا الؼصة أخالًقا جديدًة كتعرف طؾقفا يف شخصقة أسعَد ب

وحسـ ، ورطايتف لفؿا، وذلؽ يف كػالتف لؾقتقؿقـ، كالؿروءة والشفامة والرحؿة، ُزرارةَ 

 إدارتف لشئقن مالفؿا حال ُيْتؿفؿا.

ُٕ ًَس  ُض
ـُ ُزرارة مفؿتف طؾك أكؿؾ وجف، واستؼرت   أمقر وبعدما أدَّى أسعُد ب

 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

                                      

 (.2/514(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )1/183( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.1/181ويـظر: مشارق إكقار طؾك صحقح أثار ) .هق الؿسئقل طـ تربقتفؿ ورطايتفؿ حال يتؿفؿ :( أي2)

 (.3916 ،428( يـظر: صحقح البخاري )3)
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والؿفاجريـ يف الؿديـة إلك َحدٍّ كبقر َشَعَر ذلؽؿ الشاب إكصاري بقجٍع شديٍد يف 

 
ُّ
 مرضف وهق َيْبـِل الؿسجَد مع رُبفجاءه خ، ملسو هيلع هللا ىلصجسده ألَزَمف الػراش حتك افتؼده الـبل

ـِ ُزرارة  ملسو هيلع هللا ىلصالؿفاجريـ وإكصار، فرتك  يعقده، ما يف يده واكطؾؼ إلك بقت حبقبف أسعَد ب

فقجده صريَح الػراش ٓ يتحرك، وقد َطَؾْت وجَفف وجسَده ُحْؿَرٌة، وقد أصقب بَؿرٍض 

 : يؼال لف
ُّ
ْبَحُة، فجؾس الـبل إلك جـبف ومالمحف الشريػة تعؾقها آثاُر الُحزن، فؾؿا  ملسو هيلع هللا ىلصالذُّ

: أمام الحاضريـ قائاًل  ملسو هيلع هللا ىلصمـ ُسقء حالتف وخطقرة ما أصابف طؾك حقاتف َجَفَر  ملسو هيلع هللا ىلصتبقـ 

َـّ فِل َأبِل ُأَماَمَة ُطْذًراَْلُ » ـِ » :، ويف رواية«ْبِؾَغ ـْ َأْسَعَد ْب ََل َأَدُع فِل َكْػِسل َحَرًجا ِم

«ُزَراَرةَ 
(1)

َـّ  ملسو هيلع هللا ىلص، فعزم  اهلل أَبك إٓ  طؾك مداواتف بـػسف، وكقاه يف مقاضع مـ جسده، ولؽ

ـَ ُزرارة، بعدما قضك كحبف، ووفَّك الذي طؾقف أْن يؼبض إلقف أسعَد ب
(2)

. 

َْ  سِٚىاهٖس ٗقُت ٗسا
 
ُّ
ما يستطقع مـ ُصرق يف طالجف أَحسَّ أسعُد أكف يؾتؼط  ملسو هيلع هللا ىلصوبعدما سؾؽ الـبل

، خرجت روُحف إلك بارئفا، ثؿ ببـاتف ملسو هيلع هللا ىلصأكػاسف إخقرة مـ الدكقا فلوَصك حبقَبف وكبقَّف 

 وخقَّؿ الحزن طؾك أرجاء الؿديـة أسًػا طؾك سقد كؼبائفا.

 
ُّ
ـَُف فِل َثالَثِة ، أشرف طؾك ُغسؾف بـػسف، ثؿ أن ُيسرطقا بجفازه ملسو هيلع هللا ىلصفلمر الـبل َوَكػَّ

َحَؿؾف الؿفاجرون وإكصار ، ثؿ صػَّ الـاَس وصؾَّك هبؿ طؾك جثؿاكف، ثؿ َأْثَقاٍب 

 
ُّ
ـَ بالبؼقع ليؿش ملسو هيلع هللا ىلصوخرج الـبل

عقن لف يف مشفد وتزاحؿ الُؿَشق  ، أمام جـازتف حتك ُدفِ

  جـات الـعقؿ.وداٍع طؾك أمؾ الؾؼاء بف يف

                                      

الؿراد: ٕسؾؽـ كؾ الطرق حتك أبؾغ هنايتفا يف طالجف، حتك ٓ تشعر كػسل بالتؼصقر يف حؼف. يـظر:  (1)

 (.1/249إكجاح الحاجة )

(، وصحقح 894(، والؿعجؿ الؽبقر )2151(، والرتمذي )3492(، وابـ ماجف )16618الؿسـد )( يـظر: 2)

 (.1179مقارد الظؿآن )
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ولك، طؾك رأس تسعة أشفر مـ الفجرة الـبقية.يف شقَّ  ◙وكان مقتف  ـ السـة ٕا  ال م

أن الرباء بـ  :ولؽـ الصحقح، أكف أول مـ دفـ بالبؼقع مـ إكصار :وزطؿ البعُض 

ملسو هيلع هللا ىلصفـ قبؾف يف َصَػر قبؾ مؼدم رسقل اهلل معرور دُ 
(1)

. 

 اُٚبًِاَت ُق
ـْ دفـ أسعدَ 

ـِ ُزرارة واكػضت جؿقع الـاس مـ البؼقع جاء بـق  وبعدما ُفِرَغ مِ ب

 جَّ الـَّ 
 
ْب َطَؾْقـَا.: فؼالقا ملسو هيلع هللا ىلص ار إلك الـبل  يا رسقل اهلل، َقْد َماَت َكِؼقُبـَا َفـَؼ 

 
َّ
ـْ ذا الذي ؽد إكصار محسقختار أ ملسو هيلع هللا ىلصوضـ الحاضرون أن الـبل اكف، ولؽـ َم

  ،!؟يستطقع أْن يؿأل مؽان أبل أمامة مـ بعده
ّ
ا كَ أَ »: لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصفػقجئ الجؿقع بؼقل الـبل

 ا بَ يَ  ؿْ ؽُ بُ قْ ؼِ كَ 
«ارِ جَّ ل الـَّ ـِ

(2)
.  

ـَ ُزرارة  ـُ هبا قائؿة مـاقبؽ بعد مقتؽ.تتزيَّ ، فقا لفا مـ مـؼبة فريدة لؽ يا أسعَد ب

ٝٔ يف ُدعضأ  امُلطٔوٌنَي ذأكس
 
ُّ
َخْقُر »: ملسو هيلع هللا ىلصوكقػ وهق الؼائؾ ، فؾؿ َيـَْس وصقَة صاحبِِف أسعَد ببـاتف ملسو هيلع هللا ىلصأما الـبل

«ِطـَْد اهلل َخْقُرُهْؿ لَِصاِحبِفِ اْْلَْصَحاِب 
(3)

ويتػؼد ، يتعفدهؿ بزيارتف ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كان ، 

وها هل َزْيـَُب بِـُْت ُكَبْقٍط حػقدة ، ويغدق طؾقفؿ بالفدايا، ويؼضل حاجاهتؿ، أحقالفؿ

ـِ ُزَرارَة تحؽل لـا صرًفا مـ هذا القفاء الـبقي فتؼقل َحؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسقَل اهلل إ»: أسعَد ب

ـُ ُزَراَرَة َأْوَصك بِِفَؿا إَِلك َرُسقِل اهلل  َفا َوَخاَلَتَفا، َوَكاَن َأُبقُهَؿا َأْسَعُد ْب ُهَؿا ملسو هيلع هللا ىلصُأمَّ ، َفَحالَّ

ـْ تِْبٍر َذَهٍب فِقِف ُلْمُلٌم، وَقاَلْت َزْيـَُب 
 : ِرَطاًثا مِ

َّ
«َبْعَضفُ ، أو َوَقْد َأْدَرْكُت اْلُحؾِل

(4)
. 

                                      

 (.1/218(، واإلصابة )1/215(، وأسد الغابة )454(، والؿعجؿ الؽبقر )3/459( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.1/218(، واإلصابة )1/215بة )(، وأسد الغا4857(، والؿستدرك )3/459( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

حف إلباين يف الصحقحة )6566( أخرجف أحؿد )3)  (.113(، وصحَّ

 (.454(، والطرباين يف الؽبقر )7561(، والبقفؼل يف الؽربى )4861( أخرجف الحاكؿ )4)
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، ديـتفؿ آثاًرا وطالماٍت ، ويف ميف ذاكرهتؿ َبَصَؿاٍت وأما الصحابة فؼد ترك أسعُد 

ـِ َمالٍؽ  :ومـ أمثؾة ذلؽ، جعؾتف خالًدا يف قؾقهبؿ ـُ َكعِب ب ـِ ب َث بف طبُد الرحَؿ ما َحدَّ

ـَ َذَهَب َبَصُرُه، َوُكـُْت إَِذا َخَرْجُت بِِف إَِلك اْلُجُؿَعِة َفَسِؿَع : حقـ قال َد َأبِل ِحق
ُكـُْت َقائِ

ََذا ْٕ ـِ ُزَراَرةَ ا َؿ َطَؾك َأبِل ُأَماَمَة َأْسَعَد ْب َيا َأَبِت، َما َلَؽ إَِذا : َواْسَتْغَػَر َلُف، َفُؼْؾُت َلفُ  ،َن َتَرحَّ

ـِ ُزَراَرةَ  َْسَعَد ْب
ِ
ْؿَت ٕ ََذاَن بِاْلُجُؿَعِة َتَرحَّ ْٕ ـْ َصؾَّك بِـَا َصاَلَة : ، َقاَل ؟َسِؿْعَت ا ُل َم َكَُّف َأوَّ

ِ
ٕ

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُجُؿَعِة بِاْلَؿِديـَِة َقْبَؾ َمْؼَدِم َرُسقِل اهلل 
ِة َبـِل َبَقاَضَة فِل كَِؼقٍع حفِل َهْزِم الـَّبِقِت مِ رَّ

ـَ َرُجاًل : ْؿ ُكـُْتْؿ َيْقَمئٍِذ؟، َقاَل ك: ُت ؾاُل َلُف اْلَخَضَؿاُت، قُ ؼيُ  َأْرَبِعق
(1)

. 

 ا أجؿؾ هذا الجقؾ، كان القفاء شقؿتفؿ، وآطرتاف بلصحاب الػضؾ صبقعتفؿ.فؿ

ًٓ لؾتػاين يف خدمة هذا الديـ ـَ ُزَراَرَة الذي ضرب لـا مثا ، وَرَحَؿ اهلُل أسعَد ب

وَرَسَؿ لـا صقرًة مـ الؿروءة والبذل والتضحقة والعطاء والدطقة إلك اهلل ستظؾ َأبََد 

هر َشاِحَذًة   لِِفَؿِؿ الُؿتلمؾقـ.الدَّ

 ،أَهاَهح يسضي اهلل عي أت

 وعي الصحاتح أجويي 

 

 

  

                                      

(، 5616(، والؽربى، لؾبقفؼل )1724(، وابـ خزيؿة )1136(، والحاكؿ )1182( يـظر: ابـ ماجف )1)

 (.981وصحقح أبل داود )
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ٌَِىيُّال ٍذأتي َهشث ُيشثُذ تَه 63  َغ

 

ٌَِىيُّي َهشثُذ تُي أتَهشث  ٍذ الَغ

 

َٞٔزدُى امُلٔ  ٌٖأت اهصعب
الخاصة لجقش اإلسالم يف  إِكَُّف َشابٌّ مـ الؿفاجريـ، كان يؼقد فرقة العؿؾقات

خؾػ خطقط  -أحقاًكا -َوْحده، أو فؼد كان مـ مفامف أن يـزل بػرقتف، طصر الـبقة

مـ ، لتـػقذ طؿؾقات يف غاية الخطقرة :يف ُطْؼر َداِرهؿ، أو بقـ معسؽراهتؿ، أو العدو

أكف كان يتسؾؾ كحق الؿسؾؿقـ إسرى الؿحتجزيـ يف سجقن ومعتؼالت  :أطظؿفا

 .ملسو هيلع هللا ىلصويعقد هبؿ إلك رسقل اهلل ، الؿشركقـ فقحررهؿ مـ إسر

ولؼد َرَسؿُت صقرًة لشؽؾف يف خاصري مـ خالل معايشتل لسقرتف وتػاصقؾ 

 ، حقاتف
ٌّ
 وسقؿ القجف.، َمْػُتقُل العضالت، َجِسقؿٌ  فؽلين أكظر إلقف َشابٌّ فتل

مِْؼَداٌم يف غقر ، خػقػ الحركة، ثابت اْلَجْلشِ ، وكلين بف مع ذلؽ صاهر الؼؾب 

 سريع البديفة.، حاد الذكاء، متعدد الؿفارات، هتقر

لـدخؾ إلك بستان الصالحقـ مـ أصحاب  :وأن فافتح لـا أيفا التاريخ أبقابؽ

، فـستـشؼ طبقرها، ـاقبففـؼطػ مـف بعض مقاقػ َمْرَثِد اْلَغـَِقي  وم، ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل إمقـ 

 وكتعرف طؾقف مـ خاللفا.

 ُبُٕطامُسٕ ٗ
ـِ َيْرُبقعِ : هق ـِ ْب ـُ َكـَّاٍز ْبـ ُحَصْق .، اْلَغـَِقي  ، َمْرَثُد ْب  الَبْدِريُّ

ـُ َأبِل َمْرَثٍد : فؼد كان ُيَؼاُل َلفُ ، وكان ُيْؽـَك بف، كان أبقه صحابقَّا جؾقاًل  َمْرَثُد ْب
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ـِ َطبِْد اْلُؿطَّؾِِب وكان ، اْلَغـَِقيُّ  اجؿقعً  رضل اهلل طـفؿ مـ ُحَؾػَاء َحْؿَزَة ْب
(1)

. 

ـُ َأبِل َمْرَثٍد  وهق ، أحد أبطال الؿفؿات كلخقف وأخقه إصغر هق َأَكُس ْب

 
ُّ
ـٍ  -ملسو هيلع هللا ىلصالػارس الذي قال لف الـبل َفََل َطَؾْقَؽ َأْن  :َقْد َأْوَجْبَت »: -لَِؿا أباله يف غزوة ُحـَقْ

«بَْعَدَها ََل َتْعَؿَؾ 
(2)

َطِؿْؾَت َطَؿاًل ُيقِجُب َلؽ اْلَجـَّة: َأْي ، 
(3)

. 

 ٕزض٘ٔهٗ ٕ هلٔلٓذسُت
ا أمر اهلل الؿممـقـ بالفجرة إلك الؿديـة خرج َمرَثٌد مع أبقف وأخقف وأسرهتؿ  لؿَّ

، وأمقالفؿ، وقد َخؾَُّػقا وراء ضفقرهؿ يف مؽة بققهتؿ، مؿتثؾقـ ٕمر اهلل ورسقلف

واستضاففؿ ، فاستؼبؾفؿ أكصاُرها أحسـ استؼبال، حتك أَتقا الؿديـة، ومالطب الصبا

ـُ اْلِفْدمِ  ـُ خقثؿة :وققؾ، يف بقتف أوَل مؼدمفؿ ُكْؾُثقُم بْ  جؿقًعا. رضل اهلل طـفؿ سعُد ب

 
ُّ
وبقـ أوس بـ الصامت  إلك الؿديـة آَخك بقـ َمْرَثٍد الغـقي   ملسو هيلع هللا ىلصولؿا هاجر الـبل

لؿفاجريـ وإكصار طؾقفؿ رضقان اهلليف مشفد اإلخاء العظقؿ بقـ ا
(4)

. 

َِٗيف ٙ  دٍز ب ٘
 
ُّ
ـُ َأبِل ، بؿـ َكاَن َضْفُرُه َحاِضًرا مـ أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصخرج الـبل وخرج معف َمْرَثُد ْب

بَُؾ، واستخؾػ : َمْرَثٍد اْلَغـَِقيُّ َطَؾك َفَرٍس ُيَؼاُل َلفُ  طؾك الؿديـة طبد اهلل بـ أم مؽتقم  ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ

 ، ـَ ُكؾ  َثالَثٍة بَِعقرٌ وَكاكُقا  َرُسقل اهلل ، َيْقَم َبْدٍر بَْق
ْ
طؾل بـ أبل صالب  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َزمِقَؾل

 ، َوَأبُق ُلبَابَةَ 
 
ـُ كَْؿِشل: َقآ ملسو هيلع هللا ىلصَفنَِذا َحاَكْت ُطْؼَبُة الـَّبِل َما َأْكُتَؿا »: ملسو هيلع هللا ىلصَفقَُؼقل  ،اْرَكْب َوَكْح

ِـّل ـِ ، بِلَْقَقى ِم  «اْلَْجرِ ِمـُْؽَؿاَوَما َأَكا بِلَْغـَك َط
ُّ
ْوَحاِء ردَّ الـبل َأبَا ُلبَاَبَة  ملسو هيلع هللا ىلص، حتك إذا كاكقا بالرَّ

                                      

ستقعاب )5/132(، وأسد الغابة )6/55يـظر: اإلصابة ) 1))  .(5/2387(، ومعرفة الصحابة )3/1383(، وٓا

 (.378(، والسؾسؾة الصحقحة )8871(، والـسائل )2511( يـظر: ســ أبل داود )2)

 (.5/394( يـظر: طقن الؿعبقد )3)

 (.4/361(، وأسد الغابة )3/1383(، وآستقعاب )3/47يـظر: الطبؼات الؽربى ) 4))
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ٌَِىيُّال ٍذأتي َهشث ُيشثُذ تَه 65  َغ

 
ُّ
َب الـبل فؽان ، فجعؾف َزمِقَؾف مؽان أبل ُلبَابَةَ  َمْرَثًدا اْلَغـَِقيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص واستخؾػف طؾك الؿديـة، َفَؼرَّ

  َمْرَثٌد 
 
ـُ كَْؿِشل طـؽ يا رسقل اهلل، : قال لف ملسو هيلع هللا ىلصإذا َحاكَْت ُطْؼبَُة الـَّبِل اْرَكْب َوَكْح

ِـّل»: ملسو هيلع هللا ىلصَفقَُؼقل  ـِ اْلَْجرِ ِمـُْؽَؿا ،َما َأْكتَُؿا بَِلْقَقى ِم «َوَما َأَكا بِلَْغـَك َط
(1)

. 

صقرًة بديعًة كرى مـ  ويف هذا الؿشفد الجؿقؾ َرَسؿ لـا َمْرَثٌد وأصحاُبف 

إلك َجـِْب صقر ، وتعظقؿفؿ لؿؼامف ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل  خاللفا أدب الصحابة 

 البطقلة والجفاد.

 ، وقد أبؾك َمْرَثٌد اْلَغـَِقيُّ يقم بدٍر َباَلًء َحَسـًا
 
إِنَّ اهللَ »: ملسو هيلع هللا ىلص فؽان مؿـ فاز بؼقل الـبل

َؾَع َطَؾك َأْهِؾ َبْدرٍ  «اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتْؿ َفَؼْد َغَػْرُت َلُؽؿْ : َفَؼاَل  ،َتَعاَلك اصَّ
(2)

. 

«َفَؼْد َوَجَبْت َلُؽُؿ الَجـَّةُ »: لػظويف 
(3)

. 

ملسو هيلع هللا ىلصُأُحًدا وَحْؿَراَء إََسِد يف السـة الثالثة مع رسقل اهلل  ثؿ َشِفَد َمرثٌد 
(4)

. 

ٞٔ ٗامُلػ ُٞ اجٔلٔأد ٗاهٔعفَّ ٝٔزسو  اًس
ـِ َطْؿٍرو   ْب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـُ َأبِل : َكاَن َرُجٌؾ ُيَؼاُل َلفُ : َقاَل  ¶َط  ،َمْرَثٍد اْلَغـَِقيُّ َمْرَثُد ْب

 بِِفْؿ اْلَؿِديـََة، 
َ
َة، َحتَّك َيلتِل ـْ َمؽَّ

َْسَرى مِ ْٕ َوَكاَن َرُجاًل َشِديًدا، َوَكاَن َرُجاًل َيْحِؿُؾ ا

َة ُيَؼاُل َلَفا  بَِؿؽَّ
ٌّ
َد َوإِكَُّف َكاَن َوطَ  -يف الجاهؾقة -َطـَاٌق، َوَكاَكْت َصِديَؼًة َلفُ : َوَكاكَْت اْمَرَأٌة بَِغل

َة َيْحِؿُؾُف، َقاَل َمْرَثدُ  ـْ ُأَساَرى َمؽَّ
ـْ َحَقاِئِط : َرُجاًل مِ

َفِجئُْت َحتَّك اْكَتَفقُْت إَِلك ضِؾ  َحائٍِط مِ

َة فِل َلقَْؾٍة ُمْؼِؿَرٍة، َفَجاَءْت َطـَاٌق َفَلبْ   صَمؽَّ
َّ
ا اْكتََفْت إَِلل َرْت َسَقاَد ضِؾ ل بَِجـِْب اْلَحائِِط، َفَؾؿَّ

ْقَؾَة فِل : َمْرَثٌد، َفَؼاَلْت : َمْرَثٌد؟، َفُؼْؾُت : َطَرَفْتـِل، َفَؼاَلْت  َمْرَحًبا َوَأْهاًل، َهُؾؿَّ َفبِْت ِطـَْدَكا الؾَّ

                                      

(، 516(، وابـ هشام )3/261(، والبداية والـفاية )3/48(، والطبؼات الؽربى )3965( يـظر: الؿسـد )1)

 (.1/326والسقر )

 (، والؾػظ لف.7927)(، وأخرجف أحؿد طـ أبل هريرة 3181( أخرجف البخاري طـ طؾل بـ أبل صالب )2)

 (.3993( أخرجف البخاري )3)

 (.3/1383( يـظر: آستقعاب )4)
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ْحِؾ، َفُؼْؾُت  كَا، َفَؼاَلْت : الرَّ َم اهلُل الز  ُجُؾ َيْحِؿُؾ : َيا َطـَاُق، قد َحرَّ َيا َأْهَؾ اْلِخقَاِم، َهَذا الرَّ

َة إَِلك اْلَؿِديـَِة، َقاَل َأْسَراكُ  ـْ َمؽَّ
َفَتبَِعـِل َثَؿاكَِقٌة، َفَسَؾْؽُت اْلَخـَْدَمةَ : ْؿ مِ

(1)
َفاْكتََفقُْت إَِلك  

َغاٍر َفَدَخْؾُت، َفَجاُءوا َحتَّك َقاُمقا َطَؾك َرأِسل، َفبَاُلقا َفَطاَر َبْقُلُفْؿ َطَؾك َرأِسل، ، أو َكْفٍػ 

َحتَّك  -َوَكاَن َرُجاًل َثِؼقاًل  -َرَجُعقا، َوَرَجْعُت إَِلك َصاِحبِل َفَحَؿْؾتُفُ َوَأْطَؿاُهْؿ اهلُل َطـ ل فَ 

ْذِخِر، َفَػَؽْؽُت َطـُْف َكْبَؾُف، َفَجَعْؾُت َأْحِؿُؾُف َوُيْعقِقـِل َحتَّك َقِدْمُت اْلَؿِديـََة،  اْكتََفقُْت إَِلك اإْلِ

َفَؾْؿ َيُردَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، َأْكؽُِح َطـَاًقا؟، َفَلْمَسَؽ َرُسقُل اهلل َيا َرُسقَل : َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتقُْت َرُسقَل اهلل 

 
َّ
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: َحتَّك َكَزَلْت شقئًا َطَؾل

اكِل ََل َيـْؽُِح إَِلَّ ، َيا َمْرَثُد  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، [3: ]الـقر ﴾ڎ ڈ ڈ ژ الزَّ

اكَِقُة ََل ، رَِكةً شمُ ، أو َزاكَِقةً  فََل َتـْؽِْحَفا، ُمْشرِكٌ ، أو َيـْؽُِحَفا إَِلَّ َزانٍ  َوالزَّ
(2)

. 

َك أيفا الشاب اْلَعِػقُػ   ، هلل َدرُّ
ِ
فؾربؿا كجد ، الؼد قؿَت بؿعـك الجفاد حؼًّ  واهلل

لؽـف ٓ يستطقع أن يجاهد كػسف أمام ، ُؾ َطَؾْقِف أن ُيجاهد إطداء بالسقػسفُ إكساًكا يَ 

  :شفقاهتا
ُّ
ـْ َجاَهَد َكْػَسُف َوَهَقاُه فِل َذاِت اهلل :َأْفَضُؾ اْلِجَفادِ »: ملسو هيلع هللا ىلصلذلؽ قال الـبل ، َم

ـَ  ـْ َهَجَر َما َكَفك اهللُ َطـْفُ  :َوَأْفَضُؾ اْلُؿَفاِجرِي «َم
(3)

َْطَزُب ،  ْٕ وها هق َمْرَثُد الشاب الؼقي ا

 
ٍّ
َمَعاَذ : فقؼقل قؾُبف الطاهر، َهْقَت َلَؽ : ُمَتَزي ـَة تؼقل لف ُيعَرُض طؾقِف الزكا مـ امرأة َبِغل

ـَ ، اهلل َم ، َيا َطـَاُق : وتتحرك شػتاه لفا بؼقل حاسؿٍ ، إِك ل َأَخاُف اهلل َربَّ اْلَعاَلِؿق قد َحرَّ

َكا ، ومع شفقة الشاب الثائرة بقـ جـبقف، وذلؽ مع ُحب ِف الؼديؿ لفا يف الجاهؾقة، اهلُل الز 

َبْت جذوره يف الـػسإٓ أن اإليؿان إذا َتَش  تحطؿت كؾ  وخالطت َبشاَشُتُف الؼؾَب ، عَّ

 ، الشفقات أمام أمر اهلل وهنقف
ُّ
إِنَّ َربََّؽ »: يف َأْشَباِهؽ ملسو هيلع هللا ىلص فَفـِقًئا َلَؽ يا َمْرَثُد بؿا قالف الـبل

                                      

َة. يـظر: تحػة إحقذي )1)  (.8/12( َجَبٌؾ َمْعُروٌف ِطـَْد َمؽَّ

 (.13861(، والؽربى، لؾبقفؼل )1791(، وصحقح أبل داود )3228(، والـسائل )3177( يـظر: الرتمذي )2)

 (1491الصحقحة، لأللباين )( يـظر: سؾسؾة إحاديث 3)
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ابِّ ََل َصْبَقَة َلفُ  ـَ الشَّ «َلَقْعَجُب ِم
(1)

إذ  :اهلل لقُحبُّ مثؾ هذا الشاب ويرضك طـف إنَّ  :أي، 

ٓ مقؾ لف إلك الفقى
(2)

ـَُف فِل ُقؾبِف : يَؿاَن َوَزيَّ
َه إَِلْقف ، وذلؽ ٕن اهلل َحبََّب إَِلْقف اإْلِ َوَكرَّ

فقـال مـ اهلل ، فلصبح َهَقاُه َتَبًعا لَِؿا ُيِحبُّف اهلل ويرضاه، اْلُؽْػَر َواْلُػُسقَق َواْلِعْصَقانَ 

ُؤوِس آمِـًا  ـَ الرُّ
ْؿُس مِ مؽافلة الشاب الذي َكَشَل فِل ِطَباَدةِ اهلل بلن يجعؾف يقم َتْدُكق الشَّ

 فِل ضِؾ  َطْرِش اهلل. 

ركقن إلك باب الغار الذي شوقد كؾؿح ِطـَاَيَة اهلل وَحِػَظف ٕولقائف حقـ وصؾ الؿ

 صرففؿ طـف. ولؽـ اهلل ، مقف لرآهولق كظر أحدهؿ أسػؾ قد، اختبل فقف َمْرَثدٌ 

َمْرَثٍد طؾك العقدة إلك ُطْؼر َداِر الؿشركقـ بعد أن َهَدَأ اْلَبْحُث  وما أجؿؾ إِْصَرارَ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصولُِقتِؿَّ الؿفؿة التل أمره هبا رسقل اهلل ، طـف لقـؼذ أخاُه يف اهلل مـ فتـة إسر

أهؾ الزكا صقاكًة لؾؿجتؿع وقد كرى يف تحريؿ اإلسالم زواَج الؿسؾؿ والؿسؾؿة مـ 

الؿسؾؿ مـ تقاجد أمثال همٓء فقف، ففؿ كالداء الخبقث َيْسِري يف الجسد لقػتؽ بف، إٓ َأْن 

ـَ  :َيتُقبقا إلك اهلل َتْقبًة كَُصقًحا، فال َحَرَج ِطـَْدئِذٍ  ابِق اٌب ُيِحبُّ التَّقَّ   .فنن اهلل َتقَّ

 أتثباْت سٖتٟ املٌ
ـْ قبقؾتلويف السـة الرابعة مـ ا

  ،َطَضؾٍ  :لفجرة جاء ُأكاٌس مِ
 
 ملسو هيلع هللا ىلص َواْلَؼاَرِة إلك الـبل

ُفقَكـَا ، إِنَّ بَِلْرِضـَا إِْساَلًما: فؼالقا لف ـْ َأْصَحابَِؽ ُيْؼِرُئقَكـَا اْلُؼْرآَن َوُيَػؼ 
َفابَْعْث َمَعـَا َكَػًرا مِ

ْساَلمِ  ـُ َأبِل َمْرَثدٍ : َمَعُفْؿ كََػًرا مـ أصحابف، مِـُْفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفبََعَث َرُسقُل اهلل ، فِل اإْلِ ، َمْرَثُد ْب

ـُ  ثِـَِة، َوُخَبقُْب ْب ـُ الدَّ ، َوَزْيُد ْب ـُ َصاِرٍق الظََّػِريُّ ، َوَطْبُد اهلل ْب ُّ
ْقثِل ـُ اْلُبَؽْقِر الؾَّ ، َوَخالُِد ْب َطِديٍّ

ـُ َثابِِت، َفَخَرُجقا  ـُ َأبِل َمْرَثٍد، َحتَّك إَِذا َكاُكقا بِالَفَدةِ َوَأمِقُرُهْؿ مَ  َوَطاِصُؿ ْب ْرَثُد ْب

                                      

 (.2843(، والسؾسؾة الصحقحة )1749(، وأبق يعؾك )77419حؿد )خرجف أ( أ1)

 (.3/345( يـظر: التـقير شرح الجامع الصغقر )2)
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ـْ مِ 
ـْ ُهَذْيٍؾ ُيَؼاُل َلُفْؿ َبـُق لِْحقَاَن، َفـََػُروا َلُفْؿ بَِؼِريٍب مِ

 مِ
ٍّ
َة ُذكُِروا لَِحل ـَ َطْسَػاَن َوَمؽَّ اَئِة َبْق

قا آَثاَرُهْؿ َحتَّك َوَجُدوا َمْلَكَؾُفؿُ  َتْؿُر : التَّْؿَر فِل َمـِْزٍل َكَزُلقُه، َفَؼاُلقا َرُجٍؾ َراٍم، َفاْقَتصُّ

َيْثِرَب، َفاتَّبَُعقا آَثاَرُهؿْ 
(1)

، وقد كاكت قبقؾة ُهَذْيٍؾ تريد أن تثلر لسقدها خالد بـ سػقان 

 
 
يف الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص الُفذلل الذي قتؾف الؿسؾؿقن وهق يجؿع الجققش لؼتال الـبل

(2)
. 

ِجقِع َأَتْتُفُؿ ُهَذْيُؾ واكطؾؼ الدطاة إلك اهلل َحتَّك  فِل  ِع اْلَؼْقمَ َفَؾْؿ َيرُ ، إَِذا َكاُكقا بِالرَّ

َجاُل  َّٓ الر  ُققُف َقْد َغُشقُهْؿ بَِفا ِرَحالِِفْؿ إِ َفَلَخَذ اْلَؼْقُم َأْسَقاَفُفْؿ لُِقَؼاتُِؾقا ، فِل َأْيِديِفُؿ السُّ

َوَلؽِـَّا ، الؾَُّفؿَّ َما ُكِريُد َقْتَؾُؽؿْ ، َفَلْطُطقا بَِلْيِديُؽؿْ  اْكِزُلقا: َفَؼاُلقا َلُفؿْ  ،َفَلَحاَط بِِفُؿ الَؼْقمُ 

ةَ  ـْ َأْهِؾ َمؽَّ
َٓ َكْؼُتَؾ مِـُْؽْؿ َأَحًدا، ُكِريُد َأْن ُكِصقَب مِ ا ، وَلُؽْؿ َطْفُد اهلل َومِقَثاُقُف َأْن  َفَلمَّ

ـْ : َطاِصٌؿ َوَمْرَثٌد َوَخالٌِد َفَؼاُلقا َٓ َطْؼًدا َأَبًداشمُ  َواهلل َما َكْؼَبُؾ مِ َفَؼاَتُؾقا َحتَّك ، ِرٍك َطْفًدا َو

رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـُقتَِؾ الباققن بعدما وقعقا يف إسر ، ثؿ ُقتُِؾقا
(3)

. 

، َحِزَن ُحْزًكا شديًدا بؿا فعؾ َبـق لِْحَقاَن بلصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا طؾؿ رسقُل اهلل 

ُفؿَّ الؾَّ »: إذا رفع رأسف مـ الركقع قال ملسو هيلع هللا ىلصفؽان ، وضؾ زمـًا يدطق طؾقفؿ يف الصؾقات

ـْ َبـل لِْحَقانَ  (...اْلَع
(4)

. 

ـُ إِْسَحاَق  ِجقِع  :وقد َذَكَر اْب ان بـ ثابت قال يف َأْصَحاب الرَّ أن َحسَّ
(5)

 : 

ـَ َتَتااااَبُعقا اااِذي َلاااُف َطَؾاااك الَّ  َصاااؾَّك اإْلِ
 

ِجقاااااِع َفاااااُلْكِرُمقا َوُأثِقُباااااقا   َياااااْقَم الرَّ
 

 َوَأمِقاااااااُرُهؿْ  َمْرَثااااااادٌ  ِريَّةِ ساااااااَرْأُس ال
 

ـُ اْلُبَؽْقاااااِر إَمااااااُمُفْؿ َوُخَبْقاااااُب    َواْبااااا
 

                                      

 (.4979(، ومستدرك الحاكؿ )3989( يـظر: صحقح البخاري )1)

 (.532(، والسقرة، لؾصالبل )1/354( يـظر: مغازي القاقدي )2)

 .(4979(، ومستدرك الحاكؿ )3989يـظر: صحقح البخاري )( 3)

 (.16571(، ومسـد أحؿد )679( يـظر: صحقح مسؾؿ )4)

 (.6/144كػ )(، والروض ا3/134ٕ(، والسقرة الـبقية، ٓبـ كثقر )2/183( يـظر: السقرة، ٓبـ هشام )5)
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ـٌ لَِطاااااِرَق  ـُ َدْثـَااااةَ  َواْباااا  مِااااـُْفؿْ  َواْباااا
 

 ِحَؿاُمااااااُف اْلَؿْؽُتااااااقُب  ؿَّ َثاااااا َواَفاااااااهُ  
 

 َواْلَعاِصاااُؿ اْلَؿْؼُتاااقُل ِطـْاااَد َرِجاااقِعِفؿْ 
 

َ إكَّاااااُف َلَؽُساااااقُب  
 َكَساااااَب اْلَؿَعاااااالِل

 

 َضْفااااااَرهُ  َيـَاااااااُلقا َأنْ  اْلَؿَؼاااااااَدةَ َمـَااااااَع 
 

 َلـَِجقاااااااُب  إكَّااااااافُ  ُيَجالِااااااادَ  َحتَّاااااااك 

 

ِجقِع َشِفقًدا  َيْخِضُب ، وهؽذا َخرَّ الداطقُة الؿجاهُد َمْرَثٌد اْلَغـَِقيُّ طؾك أرض الرَّ

وتخرج روحف ، العالؿقـ وهق يف صريؼ دطقتف إلك اهلل رب  ، ُتْرَبَتَفا بدمائف الذكقة

 الشفداء يف جـات الـعقؿ.لتسرح مع 

يف شفر صػر سـة أربٍع مـ الفجرة وقد كان استشفاده  
(1)

. 

 ،يِّشثٍذ الَغٌَىسضي اهلل عي َه

 أجوعيي وعي الصحاتِح

 

 

 

  

                                      

 (.1/422(، وسقر أطالم الـبالء )2/42( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)
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 َحيعتس َح تِيزيفَح تُي ُعرثَأُتى ُح

 

َٕٔسب  ُٚب اهوَّ
يَؿانِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقُل اهلل  ، َواْلُؿَعاَداُة فِل اهلل، اْلُؿَقاََلُة فِل اهلل: إِنَّ َأْوَثَؼ ُطَرى اْْلِ

«َواْلُبْغُض فِل اهلل، َواْلُحبُّ فِل اهلل
(1)

ـْ َأَحبَّ هلل َوَأبَْغَض هلل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ، َوَأْطَطك هلل ، َم

يَؿانَ َفَؼْد  َوَمـََع هلل «اْستَْؽَؿَؾ اْْلِ
(2)

وإن هذه الؿعاين ستتجسد أمام أطقــا مـ خالل ، 

َدُهْؿ بُِروٍح ، سقرة هذا الصحابل الجؾقؾ يَؿاَن َوَأيَّ
إكف رجؾ مؿـ َكَتَب اهلل فِل ُقُؾقبِِفُؿ اإْلِ

«َفَؼْد َغَػْرُت َلُؽؿْ ، اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتؿْ » :-ملسو هيلع هللا ىلصطؾك لسان رسقلف  -وقال لفؿ، مِـْفُ 
(3)

. 

 الُؿفاجر 
ُّ
ـِ َربِقَعَة  :إكف الصحابل ـُ ُطْتَبَة ْب  .◙َأُبق ُحَذْيَػَة ْب

 ػأُتٕامُسٕ ُٗطُبٕ ُٗ
ـِ َطبِْد َمـَاٍف، الؼرشل، الؿفاجري،  ـِ َطبِْد َشْؿِس ْب ـِ َربِقَعَة ْب ـُ ُطتْبََة ْب هق َأبُق ُحَذْيَػَة ْب

، قال طـف (ُحَذْيَػةَ  لَأبِ ) :معروف بؽـقتف لؽـف، وققؾ غقره، ُهَشقْؿُ  :اْختُؾِػ يف اسؿف، فؼقؾ

ـُ َطُدوِّ اهلل ،َحبِقُب اهللِ »: الحاكؿ يف الؿستدرك وقال طـف الذهبل يف ِسقر أطالم ، «َواْب

ِفْقُد »: الـبالء قُِّد الَؽبِقُْر الشَّ ـُ َشقِْخ الَجاِهِؾقَّةِ ، السَّ «َأبُق ُحَذْيَػَة اْب
(4)

. 

فلبقه هق طتبة بـ ، يف بقت طريؼ الـسب والشرف، يف مؽة كشا أُبق ُحَذْيَػَة 

وأختف هـد بـت طتبة زوجة أبل ، وأحد سادات العرب، سقد بـل طبد شؿس، ربقعة

                                      

ـف إلباين يف السؾسؾة الصحقحة )11537أخرجف الطرباين يف الؽبقر ) (1)  (.1728(، وحسَّ

حف إلباين يف الصحقحة )4681( أخرجف أبق داود )2)  (.381(، وصحَّ
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 أحد أشراف قريش. سػقان بـ حرب

ـَ القجف، ا صقياًل شابًّ  كان أبق حذيػة  ، راجَح العؼؾ، فصقَح الؾسان، حس

سقد بـل  وقد تزوج مـ َسْفَؾة بـت ُسَفْقِؾ بـ طؿرو، قد مأل كقادي مؽة حققية واكطالًقا

فلحاصت بف القجاهة والسقادة مـ كؾ مؽان، طامر
(1)

. 

، وكان قؾب أبل حذيػة ُيـْؽِر ويرفض الؽثقر مؿا اطتادتف العرب يف الجاهؾقة

ـٍ ٓ يضر وٓ يـػع :وطؾك رأس ذلؽ لء كقره ضوكلكف يبحث طـ فجر يُ ، طبادهتؿ لَِقَث

 وبؼل كذلؽ حتك أشرقت شؿُس اإلسالم يف مؽة.، الجاهؾقةضؾؿات 

 ًُٕ  إضال
 
ُّ
ا يف أول إمر كان  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا حؿؾ الـبل رسالة التقحقد طؾك طاتؼف وتحرك هبا ِسرًّ

وهق يف الثامـة ، أبق حذيػة بـ طتبة مؿـ سارع بالدخقل يف اإلسالم ُمْسَتْخِػًقا

، وذلؽ يف أوائؾ أيام الدطقة، سفؾةوأسؾؿت معف زوجتف ، والعشريـ مـ طؿره تؼريًبا

 
ُّ
ا يجتؿع فقف بلصحابف ملسو هيلع هللا ىلصوقبؾ أن يتخذ الـبل  دار إرقؿ مؼرًّ

(2)
. 

 اهلٔل ٍ ٓ٘ أقطُط ٔعِدا٢ٔٔبٍ آلادُع٘ٓ
وأشفد الـاس طـد البقت الحرام طؾك ، سالؿ :وكان أبق حذيػة قد َتَبـَّك ولًدا اسؿف

وقد أسؾؿ سالٌؿ بنسالم أبل ، (حذيػةبـ أبل اسالؿ ) :وأصبح الـاس يـادوكف، ذلؽ

وكان سالؿ يبادلف ، وكان أبق حذيػة يحبف حبًّا شديًدا تعجب مـف أهؾ مؽة، حذيػة

ا، كػس الشعقر َجف أبق حذيػة مـ ابـة أخقف هـد بـت ، ولف مطقًعا، وكان بف بارًّ حتك َزوَّ

لؼرآن يبطؾ التبـل بـ أبل حذيػة حتك كزل ااوبؼل سالؿ ُيـاَدى بسالؿ ، القلقد بـ طتبة

                                      

 (.1/165(، وسقر أطالم الـبالء )4/1631وآستقعاب )(، 4986( يـظر: الؿستدرك )1)
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وها هل أم ، ولؽـف بؼل يحث الؿسؾؿقـ طؾك كػالة إيتام والؿساكقـ، ويحرمف

ـَ »: فتؼقل الؿممـقـ طائشة تحدثـا بؼصة سالؿ وأبل حذيػة  إنَّ َأَبا ُحَذْيَػَة ْب

َْكَصاِر، َكَؿا َتَبـَّك  ْٕ ـْ ا
ْمَرَأٍة مِ

ِ
ـِ َطْبِد َشْؿٍس َتَبـَّك َسالًِؿا َوُهَق َمْقًلك ٓ ـِ َربِقَعَة ْب ُطْتَبَة ْب

ـْ َتَبـَّك َرُجاًل فِل اْلَجاِهؾِقَِّة َدَطاُه الـَّاُس إَِلْقِف، َوَورِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  ـْ َزْيًدا، َوَكاَن َم
َث مِ

ـُ ُطْتَبَة َسالًِؿا اْبـََة َأِخقِف فمِقَراثِِف،  ٍد، َوَأْكَؽَح َأُبق ُحَذْيَػَة ْب ـَ ُمَحؿَّ َّٓ َزْيَد ْب َؿا ُكـَّا َكْدُطقُه إِ

ـْ اْلُؿفَ 
ـِ ُطتَْبَة مِ ـِ َربِقَعَة، َوَكاَكْت ِهـُْد بِـُْت اْلَقلِقِد ْب ـِ ُطْتبََة ْب اِجَراِت ِهـَْد اْبـََة اْلَقلِقِد ْب

َُولِ  ْٕ ا َأْكَزَل اهلُل  ،ا ـْ َأْفَضِؾ َأَياَمك ُقَرْيٍش، َفَؾؿَّ
 َيْقَمئٍِذ مِ

َ
ـِ َحاِرَثَة ققلف  َوِهل فِل َزْيِد ْب

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: تعالك

﴾ ۀ ۀ
 

ـْ ُأوَلئَِؽ إَِلك َأبِقفِ  [5: ]إحزاب
ـْ ُيْعَؾُؿ َفنِْن َلْؿ ، ُردَّ ُكؾُّ َأَحٍد َيـَْتِؿل مِ َيُؽ

ـِ ، ُردَّ إَِلك َمَقالِقفِ ، َأُبقهُ  ي «َوَكاَن َمْقًلك َوَأًخا فِل الد 
(1)

. 

وطاش أبق ، سالؿ مقلك أبل حذيػة :مـ بعدها يؼال لف وأصبح سالٌؿ 

 .حذيػة وأخقه يف اهلل سالؿٌ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٞٔ زضِ٘ي اهلٔليف صشب
يف دار  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كان أبق حذيػة َيْصَطحب سالًؿا معف إلك مجالس رسقل اهلل 

فؽلنَّ ، وهق يف ِسـ ِف الصغقرة ملسو هيلع هللا ىلص وفقفا تعؾؿ سالٌؿ الؼرآن مـ َفِؿ رسقل اهلل، إرقؿ

ومـ أحسـفؿ ، فلصبح مـ أكثر الـاس قرآًكا، الؼرآن ُكؼش طؾك صػحة قؾبف كؼًشا

 ، صقًتا
ُّ
َهَذا »: ملسو هيلع هللا ىلصقراءتف لؾؼرآن ذات لقؾة فلطجب بتالوتف فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سؿع الـبل

تِل ِمْثَؾ َهَذا، َسالٌِؿ َمْقَلك َأبِل ُحَذْيَػةَ  «اْلَحْؿُد لِؾف الَِّذي َجَعَؾ فِل ُأمَّ
(2)

. 
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حتك ، غ وقتف لذلؽوُيَػر  ، ُحثُّ سالًؿا طؾك تعؾؿ الؼرآن وحػظفوضؾَّ أبق حذيػة يَ 

 ، بؾغ مؽاكًة فقف
ُّ
وذلؽ حقـ ، وحثَّ الؿسؾؿقـ طؾك تعؾؿ الؼرآن مـف ملسو هيلع هللا ىلصوأجازه الـبل

ـْ َأْرَبَعةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ـِ َمْسُعقدٍ : ُخُذوا الُؼْرآَن ِم ـْ َطْبِد اهلل ْب ، َوَسالٍؿ َمْقَلك َأبِل ُحَذْيَػةَ ، ِم

ـِ َجَبؾٍ  ـِ َكْعٍب ، َوُمَعاِذ ْب «َوُأَبلِّ ْب
(1)

، أو سالؿٌ وٓ شؽ أن كؾ حرف مـ الؼرآن قرأه  ،

 يف صحقػة حسـات أبل حذيػة. -تعالك -إن شاء اهلل -َطؾََّؿُف يؽقن

ُٞ امٔلشِ ٝٔٞٔ يف سٚبداٙ َٞ ا  أبٛ ُسرٙف
 أبق حذيػة

َ
   وَبِؼل

ُّ
، بالدطقة وشاع خربه ملسو هيلع هللا ىلصُيِسرُّ إسالَمف حتك َجَفَر الـَّبِل

ـُ ربقعة بنسالم ولده فاشتعؾت كقران الغضب فقف بدأت الِؿْحـَُة ومـ هـا ، وطؾؿ طتبة ب

َغِد والسقادة الُؿَعاكاِة بعدما كان يعقش حقاة الرَّ  وذاق صعؿَ ، يف حقاة أبل حذيػة

ةُ ، والرفاهقة ، َوُفتِـُقا فِل ِديـِِفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوُأوِذَي َأْصَحاُب َرُسقِل اهلل ، وَضاَقْت طؾقف َمؽَّ

إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل اهلل ، ومـفؿ مـ تؿزقت أشالؤه تحت سقاط الؽػر والعـاد

ِه َحتَّك َيْجَعَؾ اهللُ َلُؽْؿ َفَرًجا 
بَِلْرِض اْلَحَبَشِة َمِؾًؽا ََل ُيْظَؾُؿ َأَحٌد ِطـَْدُه َفاْلَحُؼقا بِبََِلدِ

ا َأْكُتْؿ فِقفِ  «َوَمْخَرًجا ِمؿَّ
(2)

. 

ُٕ إ  ٞٔ احلبػىلٓذسُت
، متسؾاًل ُمْسَتْخِػًقا خؾػ ُسُتقر الؾقؾ الُؿْرَخاة خرج أبق حذيػة بآل بقتف 

، حتك َرَسْت هبؿ سػقـتفؿ طؾك سقاحؾ الحبشة، فركب البحر مع أصحابف الؿفاجريـ

 فـزلقا هبا ومؽثقا فقفا آمـقـ مطؿئـقـ.

، فلطز اهلل اإلسالم هبؿا ،طؿر بـ الخطاب، ثؿ ويف فرتة ُمؽثفؿ هـاك أسؾؿ حؿزة

                                      

 (.2464(، ومسؾؿ )3818( أخرجف البخاري )1)
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ُّ
، بلصحابف يقًما طـد الؽعبة فصؾك هبؿ وقرأ بآيات مـ سقرة الـجؿ ملسو هيلع هللا ىلصفخرج الـبل

ويستؿعقن إلك ، فاجتؿع الـاُس حقل الؽعبة يـظرون إلك مشفد الصالة الؿفقب

يف لحظاٍت َخقََّؿت فقفا سحائب الخشقع فقق  الؼرآن بصقت َطْذٍب َيْلِسُر الؼؾقب

 ، رؤوس الحاضريـ جؿقًعا
ُّ
 ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: عالكققلف ت ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا بؾغ الـَّبِل

  .[62 - 59 :]الـجؿ ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

  
ُّ
فلشقع بقـ الـاس أن قريًشا ، َوَسَجَد َمَعُف الُؿْسؾُِؿقَن َوالُؿْشِرُكقنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَجَد الـَّبِل

وصار الخرب الؽاذب إلك الحبشة فرجع أبق حذيػة ومعف أصحابف ، سؾؿتقد أ

، وجدوها مػروشًة لفؿ بللقان العذابفؾؿا وصؾقا مؽة ، ن فرحقـ بالخربوالؿفاجر

ولؽـ أبا حذيػة وآل بقتف دخؾقا يف جقار أبقف طتبة بـ ربقعة فؾؿ َيْؿَسْسُفْؿ ُسقء
(1)

. 

فؼد رأى َوَلَدُه الؿرتف قد ، وقد تعجب ُطتَْبُة بـ ربقعة مـ حال ولده أبل حذيػة

يعقش فقفا غريًبا ، ترك كؾ شلء لف يف مؽة وَفرَّ مـ أجؾ ديـف بآل بقتف إلك أرض بعقدة

صراٌع بقـ ، راع يف كػسف يبؾغ ذروتفصوبدأ ال، فؼقًرا بعد الغـك والسقادة والشرف

ؿ الذي هجر الؾذائذ وتحؿؾ ما ٓ يطاق مـ أجؾ ديـ اقتـع بف ، إطجابف بقلده الُؿـَعَّ

َل الذي َس  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿٍد  وبقـ غضبف مـ، فاتبعف وتؿسؽ بف حتك ُمؾَِئ إِيَؿاًكا إَِلك ُمَشاِشفِ  قَّ

ـَ ولده َق َبْقـَُف َوَبقْ َوُهَق  -َقاَل َيْقًما حتك دفعف صراُع كػسف إلك أنْ ، لف الشقطاُن أكف َفرَّ

َيا َمْعَشَر »: -َجالٌِس فِل اْلَؿْسِجِد َوْحَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَجالٌِس فِل َكاِدي ُقَرْيٍش، َوَرُسقُل اهلل 

َؿُف  ٍد َفُلَكؾ  َٓ َأُققُم إَلك ُمَحؿَّ َفا ُقَرْيٍش، َأ ُف َيْؼَبُؾ َبْعَضَفا َفـُْعطِقِف َأيَّ َوَأْطِرَض َطَؾْقِف ُأُمقًرا َلَعؾَّ

َفَؼاَم إَلْقِف َحتَّك َجَؾَس إَلك ، ُقْؿ إَلْقِف َفَؽؾ ْؿفُ ، َبَؾك َيا َأَبا اْلَقلِقدِ : َفَؼاُلقا ؟َشاَء َوَيُؽػُّ َطـَّا

َطةِ بـ َأِخل، إكََّؽ مِـَّا اَيا : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  ـْ الس 
، فِل اْلَعِشقَرةِ  َحْقُث َقْد َطؾِْؿَت مِ

                                      

 (.4826( يـظر: صحقح البخاري )1)
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ْقَت بِِف َجَؿاَطَتُفؿْ  ْفَت  ،َواْلَؿَؽاِن فِل الـََّسِب، َوإِكََّؽ َقْد َأَتْقَت َقْقَمَؽ بَِلْمِر َطظِقٍؿ َفرَّ َوَسػَّ

ـْ مَ  ،َوِطْبَت بِِف آلَِفَتُفْؿ َوِديـَُفؿْ  ،بِِف َأْحاَلَمُفؿْ  ْرَت بِِف َم ـْ آَبائِِفؿْ َوَكػَّ
َفاْسَؿْع مِـ ل ، َضك مِ

ُقْؾ َيا َأَبا : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل ، َأْطِرْض َطَؾْقَؽ ُأُمقًرا َتـُْظُر فِقَفا َلَعؾََّؽ َتْؼَبُؾ مِـَْفا َبْعَضَفا

ـْ ايا : ، َقاَل َأْسَؿعْ  اْلَقلِقدِ 
ًٓ بـ َأِخل، إْن ُكـَْت إكََّؿا ُتِريُد بَِؿا ِجْئَت بِِف مِ َْمِر َما ْٕ َهَذا ا

ْدَكاَك َطَؾقْـَا ، َوإِْن ُكـَْت ُتِريُد بِِف َشَرًفا َسقَّ ًٓ ـْ َأْمَقالِـَا َحتَّك َتُؽقَن َأْكَثَرَكا َما
، َجَؿْعـَا َلَؽ مِ

َٓ َكْؼَطَع َأْمًرا ُدوَكَؽ  ْؽـَاَك َطَؾْقـَا، َوإِْن َكا، َحتَّك  ِذي َوإِْن ُكـَْت ُتِريُد بِِف ُمْؾًؽا َمؾَّ َن َهَذا الَّ

، َوَبَذْلـَا فِقِف َأْمَقاَلـَا َحتَّ  ـْ َكْػِسَؽ َصَؾْبـَا َلَؽ الط بَّ ُه َط َٓ َتْسَتطِقُع َردَّ ك َيْلتِقَؽ ِرْئًقا َتَراُه 

ُجِؾ َحتَّك ُيَداَوى مِـْفُ  َلُف. َحتَّك إَذا َكَؿا َقاَل ، أو ُكْبِرَئَؽ مِـُْف، َفنِكَُّف ُربََّؿا َغَؾَب التَّابُِع َطَؾك الرَّ

: َكَعْؿ، َقاَل : َقاَل  َأَقْد َفَرْغَت َيا َأَبا اْلَقلِقِد؟: َيْسَتِؿُع مِـُْف، َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َفَرَغ ُطْتبَُة، َوَرُسقُل 

 : َأْفَعُؾ، َفَؼاَل : ، َقاَل َفاْسَؿْع ِمـِّل

ِحقؿِ  ـِ الرَّ ْحؿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: بِْسِؿ اهلل الرَّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ا َسِؿَعَفا مِـُْف ُطتْبَةُ ، فِقَفا َيْؼَرُؤَها َطَؾْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَضك َرُسقُل اهلل ، ثؿ [5 -1: ]فصؾت َأْكَصَت َلَفا،  َفَؾؿَّ

ْجَدةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْكتََفك َرُسقُل اهلل ، ثؿ َوَأْلَؼك َيَدْيِف َخْؾَػ َضْفِرِه ُمْعتَِؿًدا َطَؾقِْفَؿا َيْسَؿُع مِـْفُ  إَلك السَّ

 َقْد َسِؿْعَت َيا َأَبا اْلَقلِقِد َما َسِؿْعَت، َفَلكَْت َوَذاَك، َفَؼاَم ُطتَْبُة إَلك: َقاَل ، ثؿ مِـَْفا، َفَسَجدَ 

ِر اْلَقْجِف الَِّذي َذَهَب َكْحؾُِػ باهلل َلَؼْد َجاَءُكْؿ َأبُق اْلَقلِقِد بَِغقْ : َأْصَحابِِف، َفَؼاَل بَْعُضُفْؿ لَِبْعضِ 

ا َجَؾَس إَلقِْفْؿ َقاُلقا ًٓ : َما َوَراَءَك َيا َأبَا اْلَقلِقِد؟ َقاَل : بِِف، َفَؾؿَّ  -َوَرائِل َأك ل َقْد َسِؿْعُت َقْق

 
ِ
  -َوَاهلل

ِ
، َوَاهلل َٓ بِاْلؽَِفاكَِة، َيا َمعْ  َما َسِؿْعُت مِثَْؾُف َقطُّ ْحِر، َو َٓ بِالس  ْعِر، َو َر شَما ُهَق بِالش 

 
ِ
ـَ َما ُهَق فِقِف فاطتزلقه، فقاهلل ُجِؾ َوبَْق ـَ َهَذا الرَّ  ُقَرْيٍش، َأصِقُعقكِل َواْجَعُؾقَها بِل، َوَخؾُّقا َبْق

َـّ لَِؼْقلِِف الَِّذي َسِؿْعُت مِـُْف كَبٌَل َطظِقٌؿ،  َفنِْن ُتِصْبُف اْلَعَرُب َفَؼْد ُكِػقتُُؿقُه بَِغقِْرُكْؿ، َوإِْن َلقَُؽقَك
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ُكْؿ، َوُكـْتُْؿ َأْسَعَد الـَّاِس بِِف، َقاُلقا ُه ِطزُّ  -َسَحَركَ : َيْظَفْر َطَؾك اْلَعَرِب َفُؿْؾُؽُف ُمْؾُؽُؽْؿ، َوِطزُّ

 
ِ
«قِف، َفاْصـَُعقا َما َبَدا َلُؽؿْ َهَذا َرْأيِل فِ : َيا َأبَا اْلَقلِقِد بِؾَِساكِِف، َقاَل  -َوَاهلل

(1)
. 

 حاد طـ اإلسالم.، ثؿ يعرتيف الحزن لؿا طؾؿ أن أباه كاد أن يسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصوكلين بلبل حذيػة 

 َٞٔٞ إىل املدُِٙتٕ ًّ ًلَّذسٓ
ل يف صريؼ إٓ وتسؿع شفال تؽاد تؿ، وازداد إمر يف مؽة صعقبة طؾك الؿسؾؿقـ

حتك أمر اهلل تعالك رسقلف ، الؿسؾؿقـ الؿستضعػقـأصقات السقاط تـفش يف أجساد 

 والؿممـقـ بالفجرة إلك الؿديـة. ملسو هيلع هللا ىلص

وقد ، ُمْسَتْخِػًقا ُمَفاِجًرا إَِلك اْلَؿِديـَةِ  فخرج أبق حذيػة مرة أخرى بآل بقتف 

ولؿ ُيِخْػُف ، فؼد هان طؾقف كؾ هذا، وأمقال أبقف الطائؾة، ترك خؾػف داره الػسقحة

وٓ ، وٓ طؿؾ، الؿجفقل وهق يعؾؿ أكف سقذهب إلك بؾد لقس لف فقفا دارالؿستؼبؾ 

ففق لؿ يفاجر إلك الؿديـة بعقـفا إكف خرج ُمَفاِجًرا إلك اهلل الذي ٓ ُيَضق ُع ، مصدر رزق

 .!ففق كِْعَؿ الَؿقلَك وكِْعَؿ الَقكقؾ، َأْهَؾفُ 

، ملسو هيلع هللا ىلصيف ُقباء قبؾ مؼدم رسقل اهلل  وكزل أبق حذيػة وآُل بقتف مع الؿفاجريـ 

أن الؿسؾؿقـ هـاك كاكقا يؼدمقن مقٓه سالًؿا  :وكان مؿا شرح صدر أبل حذيػة

فؿ يف الصالة وٓ غرابة يف فرح أبل حذيػة لذلؽ فؿا ، فؿ لؾؼرآنٕكف كان أحػظَ  :لقممَّ

فؽؾ طؿؾ صالح لف يف اإلسالم يؽتب ، طرف سالٌؿ اإلسالم إٓ طـ صريؼ أبل حذيػة

ـِ ُطَؿَر ، -إن شاء اهلل -يف صحقػة حسـات أبل حذيػة ـْ اْب ا َقِدَم »: َقاَل  ¶فَع َلؿَّ

ُلقَن اْلُعْصَبةَ  َوَّ ْٕ اْلُؿَفاِجُروَن ا
(2)

ُفْؿ َسالٌِؿ َمْقَلك َأبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقْبَؾ َمْؼَدِم َرُسقِل اهلل   َكاَن َيُممُّ

                                      

 1/83( يـظر: السقرة الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث الصحقحة )1)
ُّ
يف هذه  ملسو هيلع هللا ىلص(، وأيات التل قرأها الـبل

 .(38) :الرواية مـ أول سقرة فصؾت إلك أية

 ( الُعْصبة: َمْقِضٌع بُِؼَباٍء.2)



 

 

77 

 َأُتى ُحزيفَح تُي ُعرثَح تِي ستيعَح 77

ـُ ، َوَزْيدٌ ، َوَأُبق َسَؾَؿةَ  ،رُ ؿوفِقِفْؿ طُ ، اَن َأْكَثَرُهْؿ ُقْرآًكاك، وَ ¶َة ػُحَذيْ  َوَطامُِر ْب

«َربِقَعةَ 
(1)

 .جؿقًعا رضل اهلل طـفؿ 

 ُمَفاِجًرا فلقام دولة اإلسالم طؾك أرض الؿديـة
ُّ
 ، ثؿ ثؿ لحؼفؿ الـبل

ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصآَخك الـبل

ـِ بِ  ٍر إَْكَصاِري  حقـ آخك بقـ الؿفاجريـ وإكصارشبقـ أبل حذيػة وَطبَّاِد ْب
(2)

. 

 اهلٔل َٞٙسُدْ٘ زمحم ُأٗه٣
ـَ َجْحٍش إَِلك مؽان اسُؿف ملسو هيلع هللا ىلصبََعَث َرُسقُل اهلل   ْب

ِ
ـْ بَِفا »: َكْخَؾَة، وَقاَل َلفُ  :َطْبَد اهلل ُك

ـْ َأْخبَاِر ُقَرْيشٍ  ـَ «َحتَّك َتْلتَِقـَا بَِخَبرٍ ِم ، َوَلْؿ َيْلُمْرُه بِِؼَتاٍل، َوَكتََب َلُف كِتَاًبا َقْبَؾ َأْن ُيْعؾَِؿُف َأْي

ـِ َفاْفَتْح كِتَاَبَؽ َواْكُظْر »: َيِسقُر، َفَؼاَل لف فقف اْخُرْج َأْكَت َوَأْصَحاُبَؽ َحتَّك إَِذا ِسْرَت َيْقَمْق

َهاِب َمَعَؽ ، َفَؿا َأَمْرُتَؽ فِقِف َفاْمِض َلفُ  ،فِقفِ  ـْ َأْصَحابَِؽ َطَؾك الذَّ َـّ َأَحًدا ِم ، «َوََل َتْسَتْؽرَِه

ـَ َوَكاَن أصحاُب َطْبِد ا ـْ اْلُؿَفاِجِري
ـِ َجْحٍش مِ ـِ َربِقَعَة، : هلل ْب ـُ ُطْتبة ْب َأُبق ُحَذيػة ْب

ـُ َأبِل َوقَّاٍص، وطامر بـ ربقعة، َوَواقُِد  ـُ َغْزوان، وَسْعُد ْب ـُ مِْحصـ، وُطتبة ْب اشة ْب وُطؽَّ

ـُ الُبَؽقر، وُسَفقْؾ بـ بقضاء  ـُ َطْبِد اهلل، َوَخالُِد ْب ا َسارَ ْب ـِ َفتَْح اْلؽَِتاَب،  ، َفَؾؿَّ َيْقَمْق

ا َقَرَأ  :َفنَِذا فِقفِ  ـْ َأْخَباِر ُقَرْيٍش بَِؿا َيِصُؾ إَِلْقَؽ مِـُْفْؿ، َفَؾؿَّ
َأِن اْمِض َحتَّك َتـِْزَل َكْخَؾَة َفَتْلتَِقـَا مِ

ـَ َقَرَأ اْلؽَِتاَب َفَؼاَل ، هلل َوَرُسقلِفِ  َوَصاَطةً  اَسْؿعً : َقاَل ، ثؿ اْلؽِتَاَب اْسَتْرَجعَ  َْصَحابِِف ِحق
ِ
ٕ :

َْمِر َرُسقِل اهلل 
ِ
َفاَدِة َفْؾَقـَْطؾِْؼ َمِعل َفنِك ل َماٍض ٕ ـْ َكاَن مِـُْؽْؿ َلُف َرْغَبٌة فِل الشَّ ـْ ، ملسو هيلع هللا ىلصَم َوَم

ْؿ َأَحًدا، َفَؿَضك َمَعُف َقْد كََفاكِل َأْن َأْستَْؽِرَه مِـْؽُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َرُسقَل اهلل  :َكِرَه َذلَِؽ مِـُْؽْؿ َفْؾَقْرِجعْ 

ـُ َغْزَواَن بَِعقًرا َلُفَؿا َكاَكا ـُ َأبِل َوقَّاٍص َوُطْتَبُة ْب  اْلَؼْقُم َحتَّك إَِذا َكاَن بُِبْحَراَن َأَضؾَّ َسْعُد ْب

َػا َطَؾْقِف َيْطُؾَباكِِف، َوَمَضك اْلَؼْقُم َحتَّك َكَزُلقا َكْخَؾةَ ، َيْعتَِؼَباكِفِ  ـُ  َفَؿرَّ ، َفَتَخؾَّ بِِفْؿ َطْؿُرو ْب

                                      

 (.588(، وســ أبل داود )6754 ،661( يـظر: صحقح البخاري )1)

 (.3/61( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)
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ـُ َكْقَساَن َوُطثَْؿاُن َواْلُؿِغقَرُة اْبـَا َطْبِد اهلل، َمَعُفْؿ تَِجاَرٌة لؼريش َقِدُمقا    َواْلَحَؽُؿ ْب
اْلَحْضَرمِل

ـُ َطْبِد اهلل ا َرآُهُؿ اْلَؼْقُم َأْشَرَف َلُفْؿ َواقُِد ْب ـَ الطَّائِِػ، َفَؾؿَّ
ـَ  بَِفا مِ َفَرَمك َطْؿَرو ْب

 بَِسْفٍؿ َفَؼَتَؾُف، َوَلْؿ َيْدِر َذلَِؽ 
 
ـْ َرَجٍب ااْلَحْضَرمِل

ِخَرِة، ، أو ْلَقْقَم مِ ْٔ ـْ ُجَؿاَدى ا
مِ

ـَ َكْقَساَن، َوَهَرَب اْلُؿِغقَرُة َوَأْطَجَزُهْؿ، َواْستَاُققا  ـَ َطْبِد اهلل، َواْلَحَؽَؿ ْب َواْستَْلَسَر ُطثَْؿاَن ْب

ُثقُه اْلَحِديَث  ملسو هيلع هللا ىلصقَر َفَؼِدُمقا بَِفا َطَؾك َرُسقِل اهلل اْلعِ  َواهلل َما »: فغضب وَقاَل َلُفؿْ ، َفَحدَّ

ـِ َواْلِعقَر، َفَؾْؿ َيْلُخْذ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْوَقَػ َرُسقُل اهلل ، «ْفرِ اْلَحَرامِ َأَمْرُتُؽْؿ بِاْلِؼتَاِل فِل الشَّ  َِسقَرْي ْٕ ا

ا َقاَل َلُفْؿ َرُسقُل اهلل ، مِـَْفا َشْقئًا َما َقاَل ُأْسِؼَط فِل َأْيِديِفْؿ َوَضـُّقا َأْن َقْد َهَؾُؽقا،  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

ءِ  َٓ ـَ َبَؾَغُفْؿ َأْمُر َهُم ، َوَقاَلْت ُقَرْيٌش ِحق ـَ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ٌد : َوَطـََّػُفْؿ إِْخَقاُكُفْؿ مِ َقْد َسَػَؽ ُمَحؿَّ

ْفِر اْلَحرَ  َم فِل الشَّ ْفَر اْلَحَراَم، الدَّ َجاَل، َواْسَتَحؾَّ الشَّ اِم، َوَأَخَذ فِقِف اْلَؿاَل، َوَأَسَر فِقِف الر 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: َفَلْكَزَل اهلُل تعالك فِل َذلَِؽ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ا َكَزَلت َأَخَذ َرُسقُل اهلل  ،[217: ]البؼرة ﴾ڑ ، َوَقاَل َبْعُض  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ ـِ َِسقَرْي ْٕ اْلِعقَر، َوَفَدى ا

ـَ طـ أصحاب هذه الَسِريَّة َفَؾقَْس ، إِْن َلْؿ َيُؽقُكقا َأَصاُبقا فِل َشْفِرِهْؿ َهَذا ِوْزًرا: اْلُؿْسؾِِؿق

ـُ َج   بْ
ِ
ـُ طتبَة وَطبُْد اهلل ْحٍش وأفراد الَسِريَّة إلك َلُفْؿ فِقِف َأْجٌر، فذهب أبق ُحذيػَة ب

؟،  يا رسقل اهلل، َأَتْطَؿُع َلـَا َأْن َتُؽقَن َغْزَوًة كُْعَطك فِقَفا َأْجرَ : فؼالقا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سقلر ـَ اْلُؿَجاِهِدي

﮷  ﴿ :َفَلْكَزَل اهلُل فِقِفْؿ ققلف تعالك ﮶  ﮵  ﮴  ﮲  ﮳ ے ۓ ۓ

﮾﮿  ﮼﮽   ﮻  ﮺  [218: ]البؼرة ﴾﮸﮹  
(1)

. 

                                      

(، 17989(، والســ الؽربى، لؾبقفؼل )8752( أحداث الؼصة ملخقذة مـ ســ الـسائل الؽربى )1)

(، والسقرة الـبقية كؿا جاءت يف 1671(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )1534ومسـد أبل يعؾك )

 (.2/473(، وتاريخ الؿديـة، ٓبـ شبة )2/23إحاديث الصحقحة )
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خرجقا ، ثؿ أجؾ اهللوضحقا بلمقالفؿ مـ ، فنن همٓء الذيـ هاجروا مـ ديارهؿ

وإكؿا كان ما وقع خطل ، إهنؿ لؿ يتعؿدوا اكتفاك حرمة الشفر الحرام، ِجَفاًدا فِل َسبِقؾِف

﮸ ﮹ ﴿ :بؼقلف تعالك طـفؿ، وصْدَق ِوْجَفتفؿ، وَقْد َبقَّـ اهلل ُحْسـ كقتفؿ، مـفؿ

حقـ ُختَِؿت بؼقلف ، ومغػرتف لفؿ، وقد أشارت أية إلك رحؿة اهلل هبؿ، ﴾﮺ ﮻

فؽلن كزول هذه أية يف ذاك التقققت كان بؿثابة وسام  ﴾﮽ ﮾ ﮿﴿: تعالك

  .شرف طؾك صدر أبل حذيػة وأصحابف الؿجاهديـ 

َُ اهُفسقٙ ِْ٘  ا
 :يقم الػرقان :ذلؽ الققم الذي سؿاه اهلل يف قرآكف، وجاء يقم معركة بدر الؽربى

ـَ الحؼ والباصؾ َق اهلُل فقف َبْق أكف ذابت فقف  :طجقب ذلؽ الققمومـ ، ٕكف يقٌم َفرَّ

وبؼقت ، واكؼطعت فقف أواِصُر الدم والـسب والعرققة، طصبقاُت الجاهؾقة والؼبؾقة

يـ، رابطة واحدة ِة الد  َد الؿممـقن صقرهتا طؾك ، وهل رابطة العؼقدة وأُخقَّ وقد َجسَّ

ولؽـ ، فؼد اختؾػت ألقاهنؿ وأوصاهنؿ وطشائرهؿ وصبؼاهتؿ وأطؿارهؿ، أرض بدر

 رابطة اإليؿان جعؾتفؿ َجِؿقًعا طؾك قؾب رجؾ واحد.

، واإلخقة أمام اإلخقة، الصقرة يقمفا حقـ وقػ إبـاء أمام أباء وقد اكتؿؾِت 

 :فؼد اكؼسؿ الـاُس يقمفا يف ساحة الؿعركة إلك حزبقـ مـػصؾقـ، ُكؾٌّ تحت رايتف

ْقَطاِن ويحؿؾ الؿشركقن فقف وِحْزب ، ِحْزب اهلل ويحؿؾ الؿسؾؿقن فقف راية أولقائف الشَّ

مامفا متلماًل ستػفؿ معـك ققل اهلل أفؽاكت بحؼ صقرة حقة إذا وقػت ، راية أولقائف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: تعالك

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 .[22]الؿجادلة:  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
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ٞٔ املعسكأُب٘  َٞ يف ضاس  ُٞٔسرٙف
بلبقف وأخقف  وفقجئ أبق حذيػة ، واصطػ الػريؼان يف ساحة الؿعركة

وأبقه طتبة بـ ربقعة يدطق ، وطؿف يخرجقن مـ بقـ جقش الؿشركقـ ُمْشفريـ سققففؿ

َأ مِـْفُ ، لؾؿبارزة ـَ ٕبل حذيػة َأكَُّف َطُدوٌّ هلل َتَبرَّ ا َتَبقَّ ه بسقػففتؼدم لققاجف أبا، َفَؾؿَّ
(1)

 طؿاًل  :

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڤ ٹ ٹ ٹٹ﴿: بؼقل اهلل تعالك

: ]التقبة ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

23] ، 
َّ
«كَ رُ قْ َدْطُف َيْؼُتؾُف غَ »: لف ملسو هيلع هللا ىلصمـع أبا حذيػة وقال  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـ الـبل

(2)
. 

َٞ  ٝٔعوٟ امُلبازش إصساُز ُعتب
ـُ َأبِل َصالٍِب  ُّ ْب

مَ »: َقاَل َطؾِل ـَ  َتَؼدَّ ـْ  َربِقَعةَ ُطتَْبَة ْب َوَتبَِعُف اْبـُُف َوَأُخقُه َفـَاَدى َم

َكَْصاِر،دِ َفاْكتُ ؟ ُيبَاِرز ْٕ ـَ ا
ـْ َأْكتُؿْ : َفَؼاَل  َب َلُف َشبَاٌب مِ َٓ َحاَجَة َلـَا : َفَؼاَل ، َفَلْخبَُروهُ ، ؟َم

ـَا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، فِقُؽؿْ  ، ُقْؿ َيا ُطبَقَْدةُ ، َحْؿَزةُ ُقْؿ َيا : ملسو هيلع هللا ىلصإِكََّؿا َأَرْدكَا بَـِل َطؿ  ـَ  ُقْؿ َيا َطِؾلُّ ْب

ـَ ُطبَقَْدَة َواْلَقلِقِد َضْرَبَتانِ ، ، َفَلْقبََؾ َحْؿَزُة إَِلك ُطْتبََة، َوَأْقبَْؾُت إَِلك َشقْبَةَ الَْحاِرِث   ،َواْخُتؾَِػ َبْق

ـَ ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َصاِحبَفُ  «َواْحتََؿْؾـَا ُطبَقَْدة، قِد َفَؼتَْؾـَاهُ مِْؾـَا َطَؾك اْلَقلِ ، ثؿ َفَلْثَخ
(3)

. 

، يـظر إلك أبقف وأخقف وطؿف وهؿ ُمجـدلقن يف دمائفؿ وها هق ذا أبق حذيػة 

ووٓئف ، فؿع إيؿاكف الراسخ، وماتقا وهؿ كافرون، وقد ُختَِؿ لفؿ بخاتؿة السقء

فنكف ، تعؽرتوكػسف قد ، إٓ أنَّ مالمح وجفف قد تغقرت، ومققػف القاضح، الظاهر

ولؼد ، وحزكف طؾقفؿ إن فاهتؿ ذلؽ، َبَشٌر يعرتيف ما يعرتي البشر مـ ُحب  الخقر ٕهؾف

َوَطَؾك َيَساِرِه ، َيِؿقـِِف َأْسِقَدةٌ  يف السؿاء وطؾك رأى آدم »أكف : ملسو هيلع هللا ىلصأخربكا كبقـا 

                                      

 (.3/247الحاكؿ )( يـظر: مستدرك 1)

 (.2/585( يـظر: تثبقت دٓئؾ الـبقة )2)

حف إلباين.2665( أخرجف أبق داود )3)  (، وصحَّ
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َمْرَحًبا بِالـَّبِلِّ : َفَؼاَل ، َيَساِرِه بََؽكَوإَِذا َكَظَر قَِبَؾ ، إَِذا َكَظَر قَِبَؾ َيِؿقـِِف َضِحَؽ ، َأْسِقَدةٌ 

الِِح  ـِ الصَّ ْب
ِ
الِِح َواَل ـْ َهَذا: ُقْؾُت لِِجْبرِيَؾ ، الصَّ ـْ ، َهَذا آَدمُ : َقاَل ؟ َم َوَهِذِه اْلَْسِقَدُة َط

ـِ ِمـُْفْؿ َأْهُؾ الَجـَّةِ ، َيِؿقـِِف َوِشَؿالِِف َكَسُؿ َبـِقفِ  ـْ ِشَؿالِِف َأْهُؾ ، َفَلْهُؾ الَقِؿق َواْلَْسِقَدُة الَّتِل َط

ـْ َيِؿقـِِف َضِحَؽ ، الـَّارِ  َبَؾ ِشَؿالِِف بََؽك، َفنَِذا َكَظَر َط
«َوإَِذا َكَظَر قِ

(1)
. 

أبقف وأخقف وطؿف  قتؾِ  طـد رؤيتف مشفدَ  فال غرابة يف تعؽر كػس أبل حذيػة 

، أو ما جاء لقؿقت الؿشاطرفنن اإلسالم  :َأْطَداًء هلل ورسقلف، وهؿ طؾك الشرك

َدَها   .بؾ جاء لقفذهبا ويجعؾفا تسقر يف مسارها الصحقح، ُيجؿ 

وفجلة اخرتقت مسامعف كؾؿاٌت ٓمست ، وقد أحاط الصؿت أبا حذيػة 

 : فقا ُترى، بؾ طـ شعقره كؾف، فجعؾتف يخرج َغاِضًبا طـ صؿتف، مشاطره الؿتقترة

َٞرٜ أغطًا اهَّ  ؟َب أبا ُسرٙف
 
ُّ
ـْ »: لؾؿسؾؿقـ ملسو هيلع هللا ىلصإكف لؿا اشتعؾت كقران الؿعركة بؿؼتؾ طتبة بـ ربقعة قال الـبل َم

ُف َخَرَج ُمْسَتْؽَرًها َفَؼاَل َأُبق حذيػة ، َلِؼَل ِمـُْؽُؿ اْلَعبَّاَس بـ طبد الؿطؾب َفْؾقَْؽُػْػ َطـُْف َفنِكَّ

ـُ ُطْتَبةَ ا َرَكا َوَكَدُع اْلَعبَّاَس؟ َواهللِ َأَكْؼُتُؾ آَباَءَكا َوإِْخَقاَكـَا : ْب
ْقِػ  َوَطَشائِ «َْلَْضرِبَّـَُف بِالسَّ

(2)
 . 

 
َّ
لؿ يـف طـ قتؾ  ملسو هيلع هللا ىلصفنكف ، ما أراد محاباة العباس ٕكف طؿف ملسو هيلع هللا ىلصوٓ شؽ أن الـبل

ذلؽ ٕسباب و :بؾ َكفك طـ قتؾ أيَّ أحد مـ بـل هاشؿ يف الؿعركة، العباس وحده

 أهنؿ خرجقا مستؽرَ  :مـفا
ُّ
  :ومـفا، ملسو هيلع هللا ىلصهقـ كؿا أخرب الـبل

 
بؿقاقػفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصطرفان الـبل

، فؼد مـعقه مـ قريش وأحاصقه وهؿ لقسقا طؾك ديـف، الـبقؾة معف وهق رسقل اإلسالم

حتك أكؾقا ، ودخؾقا معف ِشْعَب أبل صالب لؿا ُحقصر فقف الؿسؾؿقن لثالث سـقات

وبؾغ بالؿرأة مـ كسائفؿ أهنا ٓ تجد يف ، معف ورق الشجر مـ قؾة الطعام وشدة الجقع

                                      

 (.163( صحقح مسؾؿ )3342( صحقح البخاري )1)

حف.4988( أخرجف الحاكؿ )2)  (، وصحَّ
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وحتك مات بعضفؿ بعد الخروج مـ الحصار مـ شدة ما ٓقك ، ثديفا َلَبـًا لرضقعفا

طـ قتؾ أبل البخرتي بـ هشام وهق لقس مـ  -أيًضا -ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك ، فقف مثؾ أبل صالب

ؼتفا وطؾَّ ولؽـ طرفاًكا بؿققػف يف كؼض الصحقػة الظالؿة التل كتبتفا قريش ، بـل هاشؿ

بؾ ولؿ ، ملسو هيلع هللا ىلصيف الؽعبة تحرض فقفا طؾك مؼاصعة بـل هاشؿ حتك يسؾؿقهؿ رسقل اهلل 

 
ُّ
فؾؿا وقع ، مقاقػ الؿطعؿ بـ طدي الـبقؾة معف وهق لقس مـ بـل هاشؿ ملسو هيلع هللا ىلصَيـَْس الـبل

ـُ َطِديٍّ َحقًّا»: ملسو هيلع هللا ىلص مشركق قريش يف إسر يقم بدر قال َؿـِل ، ثؿ َلْق َكاَن اْلُؿْطِعُؿ بْ فِل َكؾَّ

«َهُمََلِء الـَّْتـَك َلَتَرْكُتُفْؿ َلفُ 
(1)

، ٓ يـسك أبًدا صاحب الػضؾ وإن كان كافًرا ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كان ، 

 
 
 طـ قتؾ همٓء. ملسو هيلع هللا ىلص فؿـ هذا الؿـطؾؼ كان هنل الـبل

ٌر شمع أكف أحد السابؼقـ إولقـ مـ الؿممـقـ إٓ أكف بَ  أما أبق حذيػة 

، السقء التل ُختَِؿت ٕبقف وأخقف وطؿف ةخقؿت طؾقف سحائُب الحزن حقـ رأى خاتؿ

ولقس اطرتاًضا ، وجؿقح لؾعاصػة، فؼال كؾؿتف يف ثقرة مـ الحؿقة، فتقترت مشاطره

  :ملسو هيلع هللا ىلصطؾك أمر رسقل اهلل 
ُّ
ؿ الـبل  فغػر لف.، وراطك ما فقف أبق حذيػة، إمر ملسو هيلع هللا ىلصلذلؽ تػفَّ

َٞدع٘ ألبٛ ُسَٙ ملسو هيلع هللا ىلصاهِيٗب   رٙف
 
ُّ
بجثث الؿشركقـ أن ُتْسَحَب  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد اكتفاء الؿعركة بـصر الؿسؾؿقـ أمر الـبل

فتطرح يف الَؼؾِقب
(2)

وجاء أبق حذيػة يـظر إلك أبقف وأخقف وطؿف وهؿ ، لقدفـقا فقف 

ر بآٓم صفاختؾطت يف كػسف فرحة الـ، ُيطرحقن مع جثث الؿشركقـ يف الؼؾقب

اهلل  نَّ َرُسقَل إِ »: فتؼقل ،تحدثـا طـ هذا الؿشفدوها هل أم الؿممـقـ طائشة ، الحزن

َيا َأْهَؾ اْلَؼِؾقِب، َهْؾ : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأمر بِاْلَؼؾِقِب َفُطِرُحقا فِقِف، َفَقَقَػ َطَؾْقِفْؿ َرُسقُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

ا ا؟ َفنِكِّل َوَجْدُت َما َوَطَدكِل َربِّل َحؼًّ َيا َرُسقَل : َأْصَحاُبفُ ، َفَؼاَل َوَجْدُتْؿ َما َوَطَد َربُُّؽْؿ َحؼًّ

                                      

 (.3139( أخرجف البخاري )1)

 اْلبِْئُر اْلَؼِديَؿةُ 2)
َ
 (.1/689رب )ويـظر: لسان الع .( الؼؾقب: ِهل
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ا َأَمَر بِِفْؿ : اهلل، ُتَؽؾ ُؿ َأْقَقاًما َمْقَتك؟ َفَؼاَل  ، َفَؾؿَّ َلَؼْد َطؾُِؿقا َأنَّ َما َوَطَدُكْؿ َربُُّؽْؿ َحؼٌّ

ـِ ُطْتَبَة اْلَؽَراِهقَُة َوَأُبقُه ُيْسَحُب إَِلك اْلَؼؾِقِب  َفَؼاَل ، َفُسِحُبقا ُطِرَف فِل َوْجِف َأبِل ُحَذْيَػَة ْب

ُف َساَءَك َما َكاَن فِل َأبِقَؽ  َواهللِ ، َيا َأَبا ُحَذْيَػةَ : ملسو هيلع هللا ىلصَلُف َرُسقُل اهلل   : ، َفَؼاَل َلَؽَلكَّ
ِ
َيا َرُسقَل  َواهلل

ـْ إِْن َكاَن َحؾِقًؿا َسِديًدا َذا َرْأٍي، َفُؽـُْت 
 َوفِل َرُسقِل اهلل، َوَلؽِ

ِ
اهلل، َما َشَؽْؽُت فِل اهلل

َٓ َيُؿقَت َحتَّك َيْفِدَيُف اهلُل  ا َرَأْيُت َأْن َقْد َفاَت َذلَِؽ َوَوَقَع  َأْرُجق َأْن  ْساَلِم، َفَؾؿَّ
إَِلك اإْلِ

«بَِخْقرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَطا َلُف َرُسقُل اهلل : َأْحَزَكـِل َذلَِؽ، َقاَلتَحْقُث َوَقَع 
(1)

. 

 
ُّ
ر ومـ بقـفؿ أبق حذيػة، ولؽـ صوالؿسؾؿقن تغؿرهؿ فرحة الـ ملسو هيلع هللا ىلصوطاد الـبل

الؽؾؿة التل قالفا يقم بدر بؼقت َشَبًحا ُمِخقًػا يرتاءى لف أمام طقـقف مـ الحقـ إلك أخر، 

ـُ »: يف بحار الـدم، فؽان كؾؿا تذكر تؾؽ الؽؾؿة يؼقل ُيْؼؾُِؼ صؿلكقـتف، وُيؾؼل بف
َما َأكَا بِآمِ

َفاَدةِ  َرَها اهلُل َطـ ل بِالشَّ َٓ َأَزاُل َخائًِػا َحتَّك ُيَؽػ  تِل ُقْؾُت، َو ـْ تِْؾَؽ اْلَؽؾَِؿِة الَّ
«مِ

(2)
. 

َِفسسُت ٕٔخَتُأ ٕ بإضال َٞ َِٓد ٚ  ٗفاطٌ
ُة وأسؾؿت هـد بـت  وقد كاكت مـ أشد الـاس ُكْػًرا وِطـَاًدا  ،طتبةولؿا ُفتَِحت مؽَّ

فذهبت إلك أخقفا أبل ، حتك شرح اهلل صدرها وصدر زوجفا أبل سػقان لإلسالم

فطار أبق ، لتبايعف طؾك اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصحذيػة بـ طتبة تطؾب مـف أن يلخذها إلك رسقل اهلل 

فؾؿا ، ت طتبةاكتؿؾت فرحتف لؿا طؾؿ بنسالم أختف فاصؿة بـ، ثؿ حذيػة فرًحا بذلؽ

 
 
: فؼالت هـد بـت طتبة، ملسو هيلع هللا ىلص لؾـساء خرج أبق حذيػة بلختقف لتبايعاه ملسو هيلع هللا ىلص كاكت بقعة الـبل

ـْ َأْهِؾ »
قا مِ  َأْن َيِذلُّ

َّ
ـْ َأْهِؾ ِخَباٍء َأَحبُّ إَِلل

َيا َرُسقَل اهلل، َما َكاَن َطَؾك َضْفِر إَْرِض مِ

ـْ َأْهِؾ َما َأْصَبَح الَقْقَم َطَؾك َضْفِر ، ثؿ ِخَبائَِؽ 
وا مِ َّ َأْن َيِعزُّ

إَْرِض َأْهُؾ ِخَباٍء َأَحبَّ إَِلل

«َوَأْيًضا َوالَِّذي َكْػِسل بقده :ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل رسقل اهلل ، ِخَبائَِؽ 
(3)

. 

                                      

ـف إلباين يف التعؾقؼات الحسان )7188(، وابـ حبان )4995( أخرجف الحاكؿ )1)  (.7146(، وحسَّ

 (، وقال: َصِحقٌح َطَؾك َشْرِط ُمْسؾٍِؿ.4988( أخرجف الحاكؿ )2)

 (.3825( أخرجف البخاري )3)
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وضفر ذلؽ ، ملسو هيلع هللا ىلصولؿ َتْغؾب فرحة أبل حذيػة بنسالم أختقف ُحبَّف ووٓءه لرسقل اهلل 

 
ُّ
َـّ َطَؾك َأْن ََل تُ »: الـساء بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصطـدما بايع الـبل ـَ بِاهلل َشْقًئاشُأَبايُِعُؽ ـَ ، رِْك ، َوََل َتْسرِْق

ـَ  َـّ ، َوََل َتْزكِق ـَ َأْوََلَدُك َـّ ، َوََل َتْؼُتْؾ َـّ َوَأْرُجِؾُؽ ـَ َأْيِديُؽ ـَ بُِبْفَتاٍن َتْػَترِيـَُف َبْق ق
َوََل ، َوََل َتلْتِ

ـَ فِل َمْعُروٍف  «َتْعِصق
(1)

ـْ َهِذِه اْلِفـاِت وَ أَ  :فَؼاَلْت ِهـْدُ ، 
َتْعَؾُؿ فِل كَِساِء َقْقمَِؽ مِ

َفَفَؽَذا َيْشَتِرطُ ، بايِِعقفِ ، إِيف: َفَؼاَل َأُبق ُحَذْيَػةَ ، َواْلَعاَهاِت َشْقًئا؟
(2)

. 

ًٝٔ٘عْد ًع اهػٔ  اد
فؼد ، بقـ هجرة ومحـة وجفاد، حقاتف كؾفا يف سبقؾ اهلل طاش أبق حذيػة 

 
 
 ، ولؿ تػتف غزوة معف يف سبقؾ اهلل، كؾ مشاهده ملسو هيلع هللا ىلص شفد مع الـبل

ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصحتك مات الـبل

 .وهق طـف راضٍ 

ضـ الؽافرون أن اإلسالم أصبح لؼؿة سائغة يؿؽـ  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد مقت رسقل اهلل 

وجاءت التفديدات إلك دولة ، َواْشَرَأبَّ الـ َػاُق ، فارتدت بعض قبائؾ العرب، ابتالطفا

مـ خؾػة  فققػ الخؾقػة أبق بؽر الصديؼ والصحابة ، اإلسالم مـ كؾ مؽان

 والؼؿؿ الشامخات يف مفب الريح.، صالبة الجبال الراسقاتيف يف وجف هذه اْلِؿْحـَِة 

التل قاد  ركة القؿامةعاكت مكومـ أشد معاركفا ، روب الردةحثؿ َداَرْت َرَحك 

الذي قد ، جقش الؿسؾؿقـ لؼتال جقش مسقؾؿة الؽذاب فقفا خالد بـ القلقد 

 .جؿع لؼتال الؿسؾؿقـ جقًشا طظقًؿا

أبا حذيػة بـ وطؾك الؿقؿـة ، وفقفا جعؾ خالد طؾك الؿؼدمة شرحبقؾ بـ حسـة

كاكت راية طتبة، وطؾك الؿقسرة شجاع بـ وهب، وطؾك الخقالة أسامة بـ زيد، و

 . وراية إكصار مع ثابت بـ ققس ، الؿفاجريـ مع سالؿ مقلك أبل حذيػة

                                      

 (.27162( أخرجف أحؿد 1)

 (.5/2861ٕبل كعقؿ ) ،ومعرفة الصحابة(، 914( يـظر: الؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )2)
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َحاَبُة ، ووقعت مؼتؾة يف الجقشقـ َلْؿ ُيْعَفْد مِْثُؾفا، وَداَرْت الؿعركة َوَجَعَؾِت الصَّ

ْحُر اْلَقْقمَ ، َيا َأْصَحاَب ُسقَرِة اْلَبَؼَرةِ : َيَتَقاَصْقَن َبْقـَُفْؿ َوَيُؼقُلقنَ  وحػر ثابت ، َبَطَؾ الس 

َْرِض إَِلك َأْكَصاِف َساَقْقفِ ابـ َقْقٍس  ْٕ وهق حامؾ لقاء إكصار بعد ما َتَحـََّط ، لَِؼَدَمْقِف فِل ا

ـَ  لَِسالٍِؿ َمْقَلك َأبِل  َوَقاَل اْلُؿَفاِجُروَن ، َفَؾْؿ َيَزْل َثابًِتا َحتَّك ُقتَِؾ ُهـَاكَ ، َوَتَؽػَّ

ـْ قَِبؾَِؽ يا سالؿ: ُحَذْيَػةَ 
، ابِْئَس َحامُِؾ اْلُؼْرآِن َأَكا إِذً : ؟ َفَؼاَل أتْخَشك َأْن ُكْمَتك مِ

ـُ اْلَخطَّاِب  قا َطَؾك َأْضَراِسُؽؿْ : َوَقاَل َزْيُد ْب ُكؿْ  ،َأيَُّفا الـَّاُس َطضُّ  ،َواْضِرُبقا فِل َطُدو 

 : َوَقاَل ، َواْمُضقا ُقُدًما
ِ
تِل َأْلَؼك اهللَ ، أو َٓ َأَتَؽؾَُّؿ َحتَّك َيْفِزَمُفُؿ اهللُ  َواهلل ، َفُلَكؾ َؿُف بُِحجَّ

َيا َأْهَؾ اْلُؼْرآِن :  فؼال ،وقام َأُبق ُحَذْيَػَة خطقًبا يف الـاس، َفُؼتَِؾ َشِفقًدا 

ـُقا اْلُؼْرآَن بِاْلِػَعالِ   َوُأِصقَب ، ركقـ َحتَّك َأْبَعَدُهؿْ شَحَؿَؾ بؿـ معف طؾك جقش الؿ، ثؿ َزي 

 سؼط ، ثؿ طـد ذلؽ بجراح شديدة أثبتتف  ودماؤه الطاهرة تسقؾ طؾك

محؿد رسقل اهلل، أرض القؿامة مـ أجؾ إطالء كؾؿة ٓ إلف إٓ اهلل
(1)

. 

فرأه مقٓه وحبقبف سالٌؿ وهق يسؼط طؾك إرض شفقًدا فاكطؾؼ كحقه وهق يصقح 

فؾؿا وصؾ إلقف وجده قد خرجت روحف ، )أبق حذيػة... أبق حذيػة(: بلطؾك صقتف

، فققػ سالٌؿ طـد جسد أبل حذيػة وهق يحؿؾ الراية، الجـةلقؾحؼ بركب الشفداء يف 

َقاَء بَِقِؿقـِِف َفُؼطَِعْت ، الؼتال حتك أحقط بف وقاتؾ يقمفا أشدَّ  َتـَاَوَلَفا ، ثؿ وكان يحؿؾ الؾ 

َقاَء َوَجَعَؾ َيْؼَرُأ ققل اهلل، ثؿ بِِشَؿالِِف َفُؼطَِعْت  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: اْطَتـََؼ الؾ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

فققع طؾك ، إَِلك َأْن ُقتَِؾ ، [144: ]آل طؿران ﴾ڑ ڑ ک ک ک

فقجدوهؿا بعد اكتفاء الؿعركة ، إرض شفقًدا إلك جـب رفقؼ حقاتف أبل حذيػة

                                      

(، والخؾقػة 3/291(، وتاريخ الطربي )2/217(، والؽامؾ يف التاريخ )6/329( يـظر: البداية والـفاية )1)

  .(234أبق بؽر الصديؼ، لؾصالبل )ص
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كؿا كاكت تجؿع بقـفؿا ، فؼد جؿع بقـفؿا الؿقت، ورأس أحدهؿا طـد رجؾل أخر

طؾك سرر متؼابؾقـ يف جـات الـعقؿ إخقةً  -إن شاء اهلل -لقؾتؼقا، الحقاة
(1)

. 

ـَ اْلِفْجَرةِ  وكان استشفاد أبل حذيػة 
 َطْشَرَة مِ

ْ
يف معركة اْلَقَؿاَمِة َسـََة اْثـََتل

ـُ َثاَلٍث  ـَ َسـَةً ، أو َوُهَق اْب َأْرَبٍع َوَخْؿِسق
(2)

. 

 

 ،تثَحُع تِي زيفَحتي ُحضي اهلل عي َأَس

 أجوعيَي ي الصحاتِحوَع

 

 

 

 
  

                                      

 (.1/436(، وسقر السؾػ الصالحقـ )3/225(، والؿستدرك )1/158( يـظر: صػة الصػقة )1)

 (.6/68(، وأسد الغابة )3/347(، والؿستدرك )3/61الطبؼات الؽربى )( يـظر: 2)
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 ُعْثَواُى ْتُي َطْلَحَح 87

 
 

 َحاُى تُي طلحوثع

 

ًٔفتاِح ٞٔ صاسُب   اهلعب
مع سقرة  مؿتعةً  لحظاٍت  -مـ خالل تؾؽ السطقر -إن شاء اهلل -سـعقش مًعا

وأصبح مـ خقر ، كان مـ خقر الـاس يف الجاهؾقة ملسو هيلع هللا ىلص رجؾ مـ أصحاب الرسقل

 واختصف اهلل بشرف طظقؿ.، وأكزل اهلل مـ أجؾف قرآًكا، الـاس يف اإلسالم

 .طثؿان بـ صؾحة  :الـبقؾوالػارس ، إكف الصحابل الجؾقؾ 

وكؼطػ ، كستـشؼ طبقر أخالقف الـبقؾة، ففقا بـا كطقف يف بستان حقاة هذا الرجؾ

 مـ ثؿار مقاقػف الجؿقؾة.

ََُطُبٕ َٗ  امُسٕ 
ـُ صؾحة بـ أبل صؾحة بـ طبد العزى بـ طثؿان بـ طبد الدار بـ قصل بـ طثؿاُن  ب

  ،كالب
ُّ
مـ أهؾ قباء، الَعْقفِقة ُسالَمة بـُت سعد :وأمف هل، الؼرشل

(1)
. 

 ُػأتٕ 
بـق طبد  :لؼد كشل طثؿان بـ صؾحة بؿؽة يف بطـ مـ أطرق بطقن قريش كسًبا وهؿ

فقا مـ بقـ قريش ، الدار فؿػتاح الؽعبة بليديفؿ فال ، بالِحَجابة والؾقاء والـدوةفؼد ُشر 

وٓ تجتؿع ، وٓ ُيعؼد يف قريش لقاٌء لؾحرب إٓ وهؿ حامؾقه، َيْػتح أبقاَبفا غقرهؿ

 قريش ٕمر طظقؿ إٓ يف دار كدوهتؿ.

وكان الؿسمول طـ مػتاح الؽعبة يف بـل طبد الدار هق صؾحة بـ أبل صؾحة والُد 

                                      

 (.4/191(، وسقر أطالم الـبالء )4/1961(، ومعرفة الصحابة )5/448( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)



 

 

88 

88 

فتحقل ، وُقتؾ معف بعُض أبـائف، ركقـ يقم أحدشوهق يحؿؾ لقاء الؿ الذي ُقتَِؾ ، طثؿان

والذي ، الذي أصبح سقد بـل طبد الدار بعد أبقف، مػتاح الؽعبة إلك طثؿان بـ صؾحة

يحؿؾ طؾك طاتؼف الثلر الذي أشعؾ يف قؾبف كار العداء بقـف وبقـ  -أيًضا -أصبح

ب الذي غزا الؿديـة وحاصرها حتك كان بـػسف يحؿؾ لقاء جقش إحزا، الؿسؾؿقـ

سـة خؿس مـ الفجرة
(1)

. 

ٞٔ يف  ٕ قؤبكوٌاْت تُدٗق َأدساَع اهٚقظ
ـُ صؾحة  بؿؽة قبؾ الفجرة فدطاين إلك  ملسو هيلع هللا ىلصلؼقَـل رُسقُل اهلل »: قال طثؿاُن ب

د: فؼؾُت ، اإلسالم ـَ ققمؽ، ، يا ُمَحؿَّ الَعَجُب لؽ حقث تطؿع أْن أتبعؽ وقد خالػَت دي

، وكـا ملسو هيلع هللا ىلصفاكَصَرَف  ُمْحَدِث فػرقَت جؿاطتفؿ وإلػتفؿ وأذهبَت هباَءهؿ،وجئَت بديـ 

يقًما ُيريد أْن َيدخؾ الؽعبة  ملسو هيلع هللا ىلصوالخؿقس، فلقبؾ  ،آثـقـ :كػتح الؽعبة يف الجاهؾقة يقَمل

لعؾؽ سترى هذا ، يا طثؿان :ملسو هيلع هللا ىلصقال ، ثؿ مع الـاس فغؾظُت طؾقف وكِْؾُت مـف وَحُؾَؿ طـل

قريٌش يقمئٍذ وذلت، فؼال  لؼد هؾؽْت : ، فؼؾُت أضعف حقث شئُت الِؿػتاح يقًما بقدي 

الؽعبة، فققعت كؾؿتُف مـل مققًعا  ملسو هيلع هللا ىلص، ودخؾ بؾ طؿرت وطزت يقمئذٍ : ملسو هيلع هللا ىلصرسقُل اهلل 

فنذا ققمل  ملسو هيلع هللا ىلصضــُت يقمئٍذ أنَّ إمر سقصقر إلك ما قال، فلردُت اإلسالم ومؼاربة محؿد 

يزبروكـل
(2)

«فلمسؽُت طـ ذكرهَزبًْرا شديًدا وَيْزُرون برأيل،  
(3)

. 

ًُٞٔس١ُٗتٕ يف اجلآ  وٚ
وكاكت هذه إخالق ، شفامة وكجدةو كاكت العرب بػطرهتؿ أصحاب مروءةٍ 

                                      

 (.3/573(، وأسد الغابة )3/1134(، وآستقعاب )1/131( يـظر: السقرة، ٓبـ هشام )1)

 (.4/315يـظر: لسان العرب )( يـفروكـل ويؿـعقكـل. 2)

(، 1/443(، وطزاه السققصل يف الخصائص الؽربى )38/383( أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )3)

 ٓبـ سعد يف الطبؼات.
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بؾ ويستفقـقن يف سبقؾف قتؾ أكػسفؿ لق احتاج إمر إلك ، بؿثابة ديـ يعتـؼقكف طـدهؿ

 ويؿارسقهنا، قع بسجقتفؿاؼقن هذه الصػات طؾك أرض القفؼد كاكقا ُيطب  ، ذلؽ

وذلؽ ٓ شؽ مع ما كان ، بطريؼة ُتْػضل باإلكسان إلك العجب والدهشة، بػطرهتؿ

 وتلباها الػطرة السؾقؿة.، فقفؿ مـ أمقر جاهؾقة يـؽرها العؼؾ القاطل

وتستعذهبا ، وتتـاقؾفا الركبان، وكاكت مقاقػ الؿروءة ُيَتَػاخر هبا يف الؿجالس

كؿا قال الشاطر ،ُر هذه الخاللوهؽذا صاحب الؿعدن الـػقس ُيْطربف ذك، أذان
(1)

 : 

 ل لُتْطِرُبـااااال الِخاااااالُل كريؿاااااةً إك اااا
 

 َصااااَرَب الغريااااب بلوبااااة وتالقاااال 
 

ين ذكااارى الؿاااروءةِ   دىوالـَّااا وَتُفااازُّ
 

 الؿشااااتاِق  هاااازةَ  بااااقـ الشااااَؿائؾِ  
 

 .مٓء الذيـ كاكت الؿروءةهأحد  (ن بـ صؾحةطثؿا)وها هق ذا بطؾ قصتـا 

ُيَجسد لـا صقرة حقة يف مققػ يعجز الؼؾؿ طـ تجري كالدماء يف طروقفؿ 

ا َأْجَؿَع »: تؼصف طؾقـا فتؼقل ▲ولـرتك أمَّ سؾؿة ، والؾسان طـ مدحف، وصػف لؿَّ

َوَحَؿَؾ َمِعل اْبـِل ، َحَؿَؾـِل َطَؾْقفِ ، ثؿ َأُبق َسَؾَؿَة اْلُخُروَج إَلك اْلَؿِديـَِة َرَحَؾ لِل َبِعقَرهُ 

ا َرَأْتُف ِرَجاُل َبـِل اْلُؿِغقَرِة َقاُمقا إَلْقفِ ، َخَرَج بِل َيُؼقُد بِل َبِعقَرهُ ، ثؿ َسَؾَؿَة فِل ِحْجِري ، َفَؾؿَّ

َطاَلَم َكْتُرُكَؽ َتِسقُر بَِفا فِل ؟ َأَرَأْيَت َصاِحَبَتَؽ َهِذهِ ، َهِذِه َكْػُسَؽ َغَؾْبتـَا َطَؾْقَفا :َفَؼاُلقا

ـْ َيِدهِ َفـََزُطقا ِخَطاَم : َقاَلْت ، ؟اْلباَِلدِ 
َوَغِضَب ِطـَْد َذلَِؽ بَـُق َطبِْد ، َفَلَخُذوكِل مِـْفُ ، اْلَبِعقِر مِ

ََسِد َرْهُط َأبِل َسَؾَؿةَ  ْٕ ـْ َصاِحبِـَا، : َفَؼاُلقا، ا
َٓ كَْتُرُك اْبـَـَا ِطـَْدَها إْذ َكَزْطُتُؿقَها مِ َٓ َوَاهلل، 

ََسدِ ، تَّك َخَؾُعقا َيَدهُ َفَتَجاَذُبقا َبـِل َسؾَِؿَة َبقْـَُفْؿ َح : َقاَلْت  ْٕ َوَحَبَسـِل ، َواْكَطَؾَؼ بِِف َبـُق َطبِْد ا

ـَ ر  َفػُ : َقاَلْت ، َواْكَطَؾَؼ َزْوِجل َأُبق َسَؾَؿَة إَلك اْلَؿِديـَةِ ، َبـُق اْلُؿِغقَرِة ِطـَْدُهؿْ  َق َبْقـِل َوَبْق

ـَ اْبـِل َْبُطِح َفُؽـُْت َأْخُرُج ُكؾَّ غَ : َقاَلْت ، َزْوِجل َوَبْق ْٕ َفَؿا َأَزاُل َأْبؽِل ، َداٍة َفَلْجؾُِس بِا

                                      

 (.8/3385( مـ شعر حافظ إبراهقؿ، ويـظر: مقسقطة كضرة الـعقؿ )1)
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ل َأَحُد َبـِل اْلُؿِغقَرِة َفَرَأى ، أو َحتَّك َأْمَسك َسـَةً  ـْ َبـِل َطؿ 
َقِريًبا مِـَْفا َحتَّك َمرَّ بِل َرُجٌؾ مِ

َٓ ُتْخِرُجقَن َهِذِه اْلِؿْس : َفَؼاَل لَِبـِل اْلُؿِغقَرةِ  ،َما بِل َفَرِحَؿـِل ـَ ، ؽِقـَةَ َأ ْقُتْؿ َبْقـََفا َوَبقْ َفرَّ

ـَ َوَلِدَها َوَردَّ بَـُق َطبِْد : َقاَلْت ، اْلَحِؼل بَِزْوِجَؽ إْن ِشْئِت : َفَؼاُلقا لِل: َقاَلْت  ،!َزْوِجَفا َوَبْق

 ِطـَْد َذلَِؽ اْبـِل
َّ
ََسِد إَلل ْٕ ، ثؿ ِحْجِري َأَخْذُت اْبـِل َفَقَضْعُتُف فِل، ثؿ َفاْرَتَحْؾُت َبِعقِري، ا

ـْ َخْؾِؼ اهلل، َفُؼْؾُت ، َخَرْجُت ُأِريُد َزْوِجل بِاْلَؿِديـَةِ 
ـْ َلِؼقُت : َوَما َمِعل َأَحٌد مِ ُغ بَِؿ َأَتَبؾَّ

ـِ َأبِل َصْؾَحةَ  َحتَّك إَذا ُكـُْت بِالتَّـِْعقِؿ َلِؼقُت ، َزْوِجل كَحتَّك َأْقَدَم َطؾَ  ـَ َصْؾَحَة ْب  ُطْثَؿاَن ْب

ارِ  َأَخا َبـِل ـَ َيا بِـَْت َأبِل ُأَمقَّةَ : َفَؼاَل لِل ،َطْبِد الدَّ ، ُأِريُد َزْوِجل بِاْلَؿِديـَةِ : َفُؼْؾُت ، ؟إَلك َأْي

 َهَذا: َفُؼْؾُت ، ؟َأَوَما َمَعَؽ َأَحدٌ : َقاَل 
َّ
َّٓ اهلُل َوُبـَل  : َقاَل ، َٓ َوَاهلل، إ

ِ
ـْ َمْتَركٍ  َوَاهلل

، َما َلَؽ مِ

ـْ اْلَعَرِب َقطُّ ، لب ياْلَبِعقِر، َفاْكَطَؾَؼ َمِعل يفقَفَلَخَذ بِِخَطاِم 
فق اهلل َما َصِحْبُت َرُجاًل مِ

اْسَتْلَخَر َطـ ل، َحتَّك إَذا َكَزْلُت ، ثؿ َأَرى َأكَُّف َكاَن َأْكَرَم مِـُْف، َكاَن إَذا َبَؾَغ اْلَؿـِْزَل َأَكاَخ بِل

َجَرةِ قَ ، ثؿ اْسَتْلَخَر بَِبِعقِري َفَحطَّ َطـْفُ  ك َطـ ل إَلك َشَجَرٍة َفاْضَطَجَع ، ثؿ قََّدُه فِل الشَّ َتـَحَّ

َمُف َفَرَحَؾفُ  َواُح َقاَم إَلك َبِعقِري َفَؼدَّ اْرَكبِل، : َوَقاَل  ،اْسَتْلَخَر َطـ ل، ثؿ َتْحَتَفا، َفنَِذا َدَكا الرَّ

ِخَطامِِف َفَؼاَدُه َحتَّك َيـِْزَل بِل، َفَؾْؿ َيَزْل َفنَِذا َركِْبُت َواْسَتَقْيُت َطَؾك َبِعقِري َأَتك َفَلَخَذ بِ 

ـِ َطْقٍف بُؼباٍء َقاَل ، َيْصـَُع َذلَِؽ بِل َحتَّك َأْقَدَمـِل اْلَؿِديـَةَ  ا َكَظَر إَلك َقْرَيِة بَـِل َطْؿِرو ْب : َفَؾؿَّ

ةَ رَ صاكْ ، ثؿ َفاْدُخؾِقَفا َطَؾك َبَرَكِة اهلل :َزْوُجَؽ فِل َهِذِه اْلَؼْرَيةِ  : قالت، َف َراِجًعا إَلك َمؽَّ

 
ِ
ْساَلِم َأَصاَبُفْؿ َما َأَصاَب آَل َأبِل َسَؾَؿَة، َوَما َرَأْيُت َصاِحًبا  َوَاهلل َما َأْطَؾُؿ َأْهَؾ َبْقٍت فِل اإْلِ

ـِ َصْؾَحةَ  ـْ ُطْثَؿاَن ْب
«َقطُّ َكاَن َأْكَرَم مِ

(1)
. 

ـِ صؾحة يرتك امرأة ورضقعفا وحدهؿا تلبك مروءتف أن ، ما أجؿؾ صـقَع طثؿاَن ب

 .ولؿ يـظر إلقفا كظرة خائـة، ش هباولؿ يتحرَّ ، يف سػر صقيؾ كفذا

                                      

حف العؾل يف صحقح الس1) (، وكذلؽ 117قرة الـبقية )( أخرجف ابـ إسحاق بسـده طـ أم سؾؿة، وصحَّ

 .(1/186صاحب السقرة الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث الصحقحة )
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ِ
ـُ صؾحة يف زماكـا ورأى الؿروءة قد ُوئَِدت يف  فال أدري واهلل لق ُبِعَث طثؿاُن ب

ماذا سقؼقل لق رأى بعقـف شابًّا يجؾس يف أو  !؟كػقس كثقر مـ الـاس ماذا سقصـع

لق رأى ، أو ؟الؿقاصالت وبعقـف إخرى رأى امرأة ٓ تجد لفا مؼعًداإحدى وسائؾ 

، بعقـف رجاًل يف يقٍم صائٍػ يؿشل طؾك قدمقف يف قارطة الطريؼ تحت الشؿس الؿحرقة

، ؟وبعقـف إخرى يري السقارات تجري مـ حقلف وٓ يتققػ أحدهؿ لقحؿؾف معف

ـْ قال  : أضـف كان سقتؿثؾ ققَل َم

 ءة وهاال تبؽاالطؾااك الؿاارو مااررُت 
 

 ؟الػتاااااةُ  تـتحااااُب  فؼؾاااات: طااااالمَ  
 

 فؼالاااات: كقااااػ ٓ أبؽاااال وأهؾاااال
 

 جؿقًعاااااا دون خؾاااااؼ اهلل مااااااتقا؟ 
 

َِ ُتمش  ؤبٕػِسُق يف قُظ اإلضال
 
ُّ
، العؿرة يف أواخر السـة السادسة مـ الفجرة مـعتف قريٌش  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أراد الـبل

الػريؼقـ وتصالحا صؾح  ولؽـ َكػَّ اهلُل أيديوكادت أن َتـُُشَب كقراُن الحرب 

 .يلتقا العام الؼابؾ لؾعؿرة، ثؿ أن يرجع الؿسؾؿقن :الحديبقة الذي كان مـ بـقده

 
ُّ
يف  مؽة ُمْحرمقـ يف السـة السابعة لؾفجرة والؿسؾؿقن ملسو هيلع هللا ىلصوبالػعؾ دخؾ الـبل

، يرمؾقن يف الطقاف، َتُعجُّ أصقاُتفؿ بالتؾبقة كلهنا تشؼ طـان السؿاء، مشفٍد مفقب

َيْؼَدُم َطَؾْقُؽْؿ َقْقٌم َقْد »: وكاكت قريش قد أشاطت بقـ الـاس قائؾة، قن يف السعلوُيفرول

ك ا ،َوَهـَْتُفْؿ اْلُحؿَّ «َوَلُؼقا مِـَْفا َشرًّ
(1)

، وكان أهؾ مؽة يرقبقن الؿشفد ويتخافتقن بقـفؿ 

ك َقْد »: يف دهشة قائؾقـ ـَ َزَطْؿُتْؿ َأنَّ اْلُحؿَّ ِذي ِء الَّ َٓ ـْ َكَذا ؟َوَهـَْتُفؿْ َهُم
ِء َأْجَؾُد مِ َٓ ، َهُم

«َوَكذَ 
(2)

وما َرَأوا ، ـفا اإلسالمومع هذا َرَأوا وجقًها أضاءها اإليؿان، وقؾقًبا ألََّػ بق، 

                                      

 .( طـ ابـ طباس 1266أخرجف مسؾؿ ) (1)

 .( طـ ابـ طباس 1266( أخرجف مسؾؿ )2)
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فؽؾؿا حاكت الصالة رأوا ققًما يتقضمون ، اهلل ُطبَِد يف الحرم َحؼَّ طبادتف قبؾ ذلؽ

يرتؾقن الؼرآن ، أصداؤه يف أركان مؽةأذاهنؿ تدوي ، ويصؾقن فقخشعقن، فقحسـقن

، الؼؾقب التل أراد اهلُل هبا خقًرا -أيًضا -وتؾقـ معف، ترتقاًل تؾقـ معف جبال الحرم

فلحدثت هذه الؿشاهد يف قريش أثًرا طظقًؿا جعؾ أحَد صـاديِدها وهق خالد بـ القلقد 

ًدا لق»: يعؾـفا قائاًل  وٓ شاطر، وأنَّ كالَمف  ،س بَساحرلؼد اْسَتَباَن لؽؾ ذي َطؼٍؾ أنَّ ُمَحؿَّ

ـْ كالم رب  
«العالؿقـ، فُحؼَّ لؽؾ ذي ُلبٍّ أْن يتبعف مِ

(1)
. 

طثؿان بـ صؾحة حاجب الؽعبة وصاحب مػتاحفا يتلثر بؿا رأى كؿا وها هق ذا 

، فتشرق شؿُس اإلسالم يف قؾبف، يشرح اهلُل صدره لَِؿا َشَرَح لف صدر خالدو ،تلثر غقره

ا دخؾ رُسقُل اهلل »: وها هق ذا يحدثـا طـ ذلؽ فقؼقل  مؽة طاَم الؼضقة  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿَّ

ا كان طؾقف ودخؾـل اإلسالُم، وجعؾُت أفؽر فقؿا كحـ طؾقف وما كعبد َغقََّر اهلل قؾبل طؿَّ 

وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصٓ يسؿع وٓ يبصر وٓ يـػع وٓ يضر، وأكظر إلك رسقل اهلل مـ حجر 

وَضَؾِػ 
(2)

ما طؿؾ الؼقُم إٓ طؾك الثقاب لَِؿا : فلققل ،لالدكقا فقؼع ذلؽ مـ  أكػسفؿ طـ  

إلك أْن رأيتف خارًجا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوجعؾُت ُأِحبُّ الـظر إلك رسقل اهلل ، يؽقن بعد الؿقت

فلردُت أن آتقف وآخذ بقده وأَسؾ ؿ طؾقف فؾؿ ُيْعَزْم لل ، باب بـل شقبة يريد مـزلف بإبطح

«راجًعا إلك الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص واكصرَف رسقُل اهلل، طؾك ذلؽ
(3)

. 

 
ِ
ذه إخالق اهؾ ؿاذا يحفرجؾ ك، ما مِْثؾ طثؿان بـ صؾحة يجفؾ اإلسالم فقاهلل

ـُ يف أطؿاقف هذا الؿعدن الـػقس، يف صقات كػسف وهق كافر فال شؽ أن اإلسالم ، وَيْؽُؿ

                                      

 (.727 مـ السقرة، لؾصالبل )( كؼاًل 219( الرسقل الؼائد )1)

ويـظر: غريب الحديث،  .ة طـ زهدهؿ القاضح يف الدكقاصرففا طـ الـعقؿ، وهق كـاي :أي ،( ضؾػ كػسف2)

 (.2/293لؾخطابل )

 (.83/383( أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )3)
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يف وكجًؿا مضقًئا ساصًعا ، إذا كزل بف سقصـع مـف بطاًل طظقًؿا يف تاريخ هذه إمة

  :ومِْصداق ذلؽ، سؿائفا
 
َهِب »: ملسو هيلع هللا ىلص ققُل الـبل ِة َوالذَّ ، الـَّاُس َمَعاِدُن َكَؿَعاِدِن اْلِػضَّ

ْسََلِم إَِذا َفُؼُفقا «ِخَقاُرُهْؿ فِل اْلَجاِهِؾقَِّة ِخَقاُرُهْؿ فِل اْْلِ
(1)

. 

فؽؾ ما هـالؽ أنَّ اإلسالم سقليت طؾك الخقر الؽثقر الؿدفقن يف أطؿاق كػسف 

ويـبثؼ شعاع اإليؿان يف قؾبف فقحقل بريؼف ، طـف غبار الجاهؾقة الذي يعؾقهفقـػض 

فقعقد الؼؾب إلك ، ويزيؾ طـف سحائب الشرك التل خقؿت طؾقف فلضؾؿتف، الؿطؿقس

قية يعرف الؿعروف وٓ تضره ، ويؿقز الخبقث مـ الطقب، ويـؽر الؿـؽر، فطرتف السَّ

 فتـة ما دامت السؿقات وإرض.

 ٘ٔهٕٗزض ٕ هلٔلُتسذٓ
فبقـؿا طثؿان بـ ، إنَّ العبد إذا أراد الفداية بصدق هداه اهلل وسخر لف مـ يعقـف

يػؽر يف الػرار مـ مؽة مفاجًرا إلك اهلل ورسقلف إذ ساق اهلل إلقف خالد بـ  صؾحة 

 ؟فقا ترى ما الذي حدث، اهلل طضده بلخقف القلقد الذي قد طزم طؾك كػس إمر لقشدَّ 

ـُ القلقد  ا َأَراَد اهلُل »: قال خالُد ب ـَ اْلَخْقرِ  َلؿَّ
َقَذَف فِل َقْؾبِل  َما َأَراَد بِل مِ

ْساَلَم َوَحَضَركِل ُرْشِدي دٍ : َوُقْؾُت ، اإْلِ ـَ ُكؾََّفا َطَؾك ُمَحؿَّ
، ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َشِفْدُت َهِذِه اْلَؿَقاصِ

َّٓ َأكَْصِرُف  ـٌ َأْشَفُدُه إِ
ءٍ سَوَأَكا َأَرى فِل َكػْ َفَؾْقَس َمْقصِ

ْ
َوَأنَّ ، ل َأك ل ُمقِضٌع فِل َغْقِر َشل

ًدا  ا َأْجَؿْعُت اْلُخُروَج إَِلك َرُسقِل اهلل ، َسَقْظَفر ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ َخَرْجُت إَِلك َمـِْزلِل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

ـَ َصْؾَحةَ  ،ُج رَ خْ َفَلَمْرُت بَِراِحَؾتِل تُ  َفَؾْق ، ل َصِديٌؼ إِنَّ َهَذا لِ : َفُؼْؾُت ، فؾؼقت ُطْثَؿاَن ْب

ـْ آَبائِِف َفَؽِرْهُت َأْن َأْذُكَرهُ ، ثؿ َذَكْرُت َلُف َما َأْرُجق
ـْ ُقتَِؾ مِ  َوَأكَا : َفُؼْؾُت ، َذَكْرُت َم

َّ
َوَما َطَؾل

ـْ َساَطتِل
َْمُر إَِلْقفِ ، َراِحٌؾ مِ ْٕ ـُ بَِؿـِْزَلِة : َفُؼْؾُت  ،َفَذَكْرُت َلُف َما َصاَر ا َثْعَؾٍب فِل إِكََّؿا َكْح

                                      

 (، والؾػظ لف.2638(، ومسؾؿ )3383( أخرجف البخاري )1)
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ـْ َماٍء َخَرَج 
َجاَبَة وقال: قال خالد، ُجْحٍر َلْق ُصبَّ فِقِف َذُكقٌب مِ إِك ل َغَدْوُت : َفَلْسَرَع اإْلِ

َفاتََّعْدُت َأَكا َوُهَق : َقاَل خالد، َوَهِذِه َراِحَؾتِل بَِػخٍّ ُمـَاَخةٌ ، اْلَقْقَم َوَأَكا ُأِريُد َأْن َأْغُدوَ 

َفَلْدَلْجـَا َسَحًرا َفَؾْؿ َيْطُؾِع اْلَػْجُر : َقاَل ، َوإِْن َسَبْؼُتُف َأَقْؿُت َطَؾْقفِ ، َبَؼـِل َأَقامَ إِْن َس ، بَِقْلِجَج 

ـَ اْلَعاِص بَِفا، َحتَّك اْلَتَؼْقـَا بَِقْلِجَج  : َفَؼاَل  ،َفَغَدْوَكا َحتَّك اْكَتَفْقـَا إَِلك اْلَفْدَأِة َفقَجْدكا َطْؿَرو ْب

ـَ َمِسقُرُكْؿ؟: َقاَل ، َوبَِؽ : َفُؼْؾـَا، ْقمِ َمْرَحًبا بِاْلؼَ  َما : َفَؼال، َما َأْخَرَجَؽ؟: ُقْؾـَا، َأْي

ٍد : ُقْؾـَا، َأْخَرَجُؽْؿ؟ َباُع ُمَحؿَّ ْساَلِم َوات 
ُخقُل فِل اإْلِ ِذي َأْقَدَمـِل: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصالدُّ ، َوَذاَك الَّ

ِة ِرَكاَبـَاَفاْصَطَحْبـَا َجِؿقًعا َحتَّك َدَخْؾـَا  َفُلْخبَِر بِـَا َرُسقُل اهلل ، اْلَؿِديـََة َفَلَكْخـَا بَِظْفِر اْلَحرَّ

«وكان قدومـا يف صػر سـة ثؿانٍ ، رَّ بِـَاسفَ  ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

  
 
ر شاستب ملسو هيلع هللا ىلص فؾؿا دخؾقا طؾك الـبل

ُة َأْفََلَذ َكبِِدَها»: وقال «َأْلَؼْت َلُؽْؿ َمؽَّ
(2)

. 

ـُ صؾحة  وأقؿُت معف حتك خرجُت ، طؾك اإلسالمفبايعتف : قال طثؿاُن ب

ودخؾ مؽة ،معف يف غزوة الػتح
(3)

. 

بركب إخقاكف مـ السابؼقـ إولقـ مـ  وبذلؽ لحؼ طثؿان بـ صؾحة 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿: الذيـ قال اهلل لفؿ، الؿفاجريـ وإكصار

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

 .[75 -74: ]إكػال ﴾ىئ يئ جب حب

ٔٞ ًٔفتاُح اهَلعب  َّ  ؟أٙ
 
ُّ
ـُ صؾحة ، لػتح مؽة يف رمضان سـة ثؿان ملسو هيلع هللا ىلصوخرج الـبل وخرج معف طثؿاُن ب

                                      

 (.4/1961(، ومعرفة الصحابة )7/377( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.38/383(، وتاريخ دمشؼ )3/573(، وأسد الغابة )4/1961ٕبل كعقؿ ) ،( يـظر: معرفة الصحابة2)

 .(38/383تاريخ دمشؼ )( يـظر: 3)
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 ودخؾ الؿسؾؿقن يقم الػتح مـ أطؾك مؽة، كظؾف ٓ يػارقف ، 

ُّ
طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل

بػـاء  ملسو هيلع هللا ىلصحتك أكاخ  وطثؿاُن بـ صؾحة  ومعف بالٌل ، راحؾتف ُمردًفا أسامة بـ زيد

ـَ صؾحة، الؽعبة «اْئتِـَا بِِؿْػَتاِح اْلَبْقِت »: فؼال لف ،فدطا طثؿاَن ب
(1)

. 

َر طـ فعؾف الؼديؿ  فؼد حاكِت ، وطـدها كاد قؾُب طثؿان أْن يطقر فرًحا الػرصة لُقَؽػ 

 
ُّ
َـّ الؼؾب غقر ، مع أنَّ الرجؾ هق الرجؾ، مـف الؿػتاح فلَبك ملسو هيلع هللا ىلصيقَم صؾب الـبل ولؽ

  .أن قد ُأْشِرَب اإليؿان إشراًبافؼؾبف ، الؼؾب

قز التل جق بقت أمف العحكؿا يـطؾؼ السفؿ مـ ققسف ك واكطؾؼ طثؿان 

فطؾب مـفا الؿػتاح برفؼ ، اكتؼؾ الؿػتاح إلقفا بعد إسالمف وهجرتف إلك اهلل ورسقلف

 : َفَؼاَل ، َأْن ُتْعطَِقُف إياهَفَلَبْت 
ِ
َـّ ، أو فِ َلُتْعطِقـِ  َواهلل ـْ ُصْؾبِلَلَقْخُرَج

ْقُػ مِ : فؼالت، َهَذا السَّ

، إكف قد جاء أمٌر غقر الذي كان، يا أمتاه: فؼال لفا، إِكَُّف إِْن َأَخَذُه مِـُْؽْؿ َلْؿ يعطُِؽُؿقُه َأَبًدا

فلخرجتف فدفعتف إلقف، وإكف إن لؿ تعطـل الؿػتاح ُقتِؾِت 
(2)

. 

ولق استطاع ، الغػقرةيخرتق الجؿقع ، ملسو هيلع هللا ىلصفخرج طثؿاُن بف يشتد كحق رسقل اهلل 

َؿ الؿػتاح لرسقل اهلل   .بَقدٍ  ايدً  ملسو هيلع هللا ىلصأن يطقر مـ فقق رؤوسفؿ لػعؾ لُقَسؾ 

ـْ َرُسقِل اهلل  ◙فؾؿا َدَكَك  
، َطَثَر مـ شدة اكدفاطف فققع الؿػتاح مـ يده ملسو هيلع هللا ىلصمِ

 
ُّ
الؽعبة ومعف  ملسو هيلع هللا ىلصودخؾ رسقُل اهلل ، فحـا طؾقف بثقبف فلخذه فػتح الباب ملسو هيلع هللا ىلصفؼام الـَّبِل

أغؾؼقا طؾقفؿ ، ثؿ ولؿ يدخؾ معفؿ أحد، أسامة وبالل وطثؿان بـ صؾحة 

ُفتَِح الباُب فخرجقا، ثؿ فؿؽثقا فقف َكَفاًرا َصِقياًل ، الباب
(3)

. 

 
ُّ
ـَ صؾحة  ملسو هيلع هللا ىلصيف الؽعبة صقًرا وأصـاًما حقـ دخؾفا فلمر  ملسو هيلع هللا ىلصورأى الـبل طثؿاَن ب

                                      

 (.1329(، ومسؾؿ )2988 -2826 -468( يـظر: البخاري )1)

 (.9173(، ومصـػ طبد الرزاق )8134) (، ومسـد البزار1329( يـظر: صحقح مسؾؿ )2)

 .(8143(، والبزار )1329(، ومسؾؿ )2988( يـظر: البخاري )3)
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  أرسؾ، ثؿ والجاهؾقة مـ بقت اهلل الحرامفاكطؾؼ لقزيؾ آثار الشرك ، بنزالتفا
ُّ
إلقف الـبل

إِكِّل ُكـُْت َرَأْيُت َقْرَكْل اْلَؽْبشِ »: فؼال لف ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

ـَ َدَخْؾُت اْلَبْقَت   َفـَِسقُت َأْن آُمَرَك َأْن  ،ِحق

َرُهَؿا ُتَخؿِّ
(2)

ْرُهَؿا  ُف ََل َيـَْبِغل َأْن َيُؽقَن فِل اْلَبقِْت َشْلٌء  :َفَخؿِّ «َيْشَغُؾ اْلُؿَصؾِّلَ َفنِكَّ
(3)

 ،

 فػعؾ طثؿاُن ما ُأمَِر بف.

َُ ب  ا١ٕٗٗف سٍّٙ٘
 
ُّ
مـ صالتف وقػ أمام الـاس ومِػتاح الؽعبة يف يده، والؽؾ يـظر  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد أن فرغ الـبل

 ر  شمـ ذا الذي سق: ويتساءل
ُّ
 ؟بحجابة الؽعبة وحػظ مػتاح بقت اهلل يف إرض ملسو هيلع هللا ىلصفف الـبل

فؽلين بف ، أصعب الؾحظات يف حقاة طثؿان بـ صؾحةوٓ شؽ أهنا كاكت مـ 

يف يده ، ثؿ وشريط الذكريات يؿر أمام طقـقف فقرى فقف هذا الؿػتاح يف يد آبائف وأجداده

 ، مـ بعدهؿ
ُّ
يا : لف ملسو هيلع هللا ىلص فؼال، مـف فلبك ملسو هيلع هللا ىلصوتضقؼ كػسف وهق يتذكر حقـ صؾبف الـبل

 .شئُت  يقًما يف يدي أضعف حقُث  لعؾؽ ترى هذا الؿػتاَح ، طثؿان

 : يتساءل يف كػسف -أيًضا -وكلين بف
ُّ
، لبـل هاشؿ سؼاية الحاج ملسو هيلع هللا ىلصلؼد َأْوَكَؾ الـبل

 ؟ففؾ سقجؿع لفؿ السؼاية والحجابة لقعظؿ شرففؿ

طؾقف مـ ثقاب  وبالػعؾ سعك بـق هاشؿ لؾؼقام هبذا العؿؾ الؽريؿ لؿا يرتتب

  طظقؿ، فتؼدم طؾل بـ أبل صالب 
 
ـْ ُكـَّا ُأوتِقـَا َيا َرُسقَل »: فؼال ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل

اهلل، َلئِ

َؼاَيَة، َوُأْططِقـَا اْلِحَجاَبَة، َما َقْقٌم بَِلْطَظَؿ َكِصقًبا مِـَّا َة، َوُأْططِقـَا الس  «الـُُّبقَّ
(4)

وأتاه العباُس ، 

 َؼاَيةِ »: فؼال َّ اهلل، اْجَؿْع لِل اْلِحَجاَبَة َمَع الس 
«َيا َكبِل

(5)
، ولؽـ القحل كزل مـ 

                                      

 ، طؾؼت بعد ذبحف يف الؽعبة.ملسو هيلع هللا ىلصقركا الؽبش الذي فدى اهلل تعالك بف إسؿاطقؾ  :( هؿا1)

 ( أن تغطقفؿا.2)

حف إلباين يف صػة الصالة )ص2131(، وأبق داود )23269( أخرجف أحؿد )3)  (.89(، وصحَّ

 (.9176 -9173( يـظر: مصـػ طبد الرزاق )4)

 (.9176 -9173الرزاق )( يـظر: مصـػ طبد 5)
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 ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿:  إمر بؼقل اهلل تعالكلقػصؾ يفالسؿاء 

 ، [58]الـساء )
ُّ
ـَ : قال، ثؿ َوَوَفاءٍ  اْلَقْقَم َيْقُم بِرٍّ »: وقال ،طؾك الـاس ملسو هيلع هللا ىلصفتالها الـبل َأْي

ـُ َصْؾَحةَ  وَبثَّ فقف الحقاة مـ ، وكلن هذا الـداء َردَّ الروح يف قؾب طثؿان ؟ُطْثَؿاُن ْب

 فاكطؾؼ كحق ، جديد
 
َهاَك : لف ملسو هيلع هللا ىلصفؼال ، لبقؽ يا رسقل اهلل: وهق يرفع صقتف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

خذوها يا بَـل ، إنَّ اهللَ قد اْستلمـؽؿ طؾك بقتف، َوَوَفاءٍ  اْلَقْقَم َيْقُم بِرٍّ ، ِمْػَتاَحؽ َيا ُطْثَؿانُ 

بفا يف فننَّ اهلل قد رضل لؽؿ  :خالدًة تالدًة َل يـزطفا مـؽؿ إَل ضالؿٌ  اهللِ  أبل صؾحة بلماكةِ 

«الجاهؾقة واْلسَلم
(1)

. 

ويحؿؾ ، مػتاح بقت اهلل الحرام ويف َمشفٍد َمفقٍب يتسؾؿ طثؿان بـ صؾحة 

 ، معف أماكة اهلل
ُّ
ـْ الذي قؾُت ، يا طثؿان»: ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا أراد أن يـصرف قال لف الـبل ألؿ يؽ

«أشفُد أكؽ َرُسقُل اهلل، بؾك: فؼال !؟لؽ بؿؽة
(2)

. 

َْٗس  ِٚىَٗقُت اهٖسس ا
ـُ صؾحة  بقـ أهؾف وطشقرتف يقرثفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصبعد مقت رسقل اهلل  وبؼل طثؿاُن ب

ـُ أخقف يؼقل، أخالقف الؽريؿة التل زادها اإلسالم شرًفا وتؼقيًؿا َثـِل : ففذا َشْقَبُة ب َحدَّ

ـُ َصْؾَحةَ  ل ُطْثَؿاُن ْب ـَ َلَؽ ُودَّ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسِؿَع رسقَل اهلل  :َطؿ  ق  :َأِخقَؽ َثََلٌث ُيَصػِّ

ُؿ َطَؾْقِف إَِذا َلِؼقَتفُ  ُع َلُف فِل اْلَؿَجالِسِ ، ُتَسؾِّ «َوَتْدُطقُه بَِلَحبِّ َأْسَؿائِِف إَِلْقفِ ، َوُتَقسِّ
(3)

. 

خادًما لبقت اهلل يف إرض يؼػ  وبعد حقاة صقيؾة طاشفا طثؿان بـ صؾحة 

لقـام طؾك فراش ، فؼد حان وقت الرحقؾ، بف قطار الحقاة الدكقا طـد آخر محطاتف

وُيصؾل طؾقف الؿسؾؿقن يف الؿسجد الحرام الذي ، وتخرج روحف إلك بارئفا، الؿقت

                                      

(، وتاريخ 3/399(، واإلصابة )36941(، ومصـػ ابـ أبل شقبة )11234( يـظر: الؿعجؿ الؽبقر )1)

 (.973(، والسقرة الـبقية، ٓبـ هشام )2/137(، والطبؼات الؽربى )38/389دمشؼ )

 .(38/389(، وتاريخ دمشؼ )2/137( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

وسط )8515الؿستدرك ) ( أخرجف الحاكؿ يف3)  .(8397(، والبقفؼل يف الشعب )8369(، والطرباين يف ٕا
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يف خالفة معاوية  وذلؽ سـة اثـتقـ وأربعقـ، أفـك حقاتف يف خدمتف
(1)

. 

، وهق صحابل جؾقؾ واكتؼؾ مػتاح الؽعبة بعد مقتف إلك ابـ طؿف َشْقبة 

 .وبـق َشقبة هؿ َحَجَبة بقت اهلل الحراموإلك زماكـا هذا ، فرطاه حؼ رطايتف

 

 ،طلحَح تِي عي عثواَى سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 

 

 
  

                                      

 (.38/391تاريخ دمشؼ )و( 21/23القايف بالقفقات )و( 3/1143( يـظر: آستقعاب )1)
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 َحعلري َتتَحاِطُة تُي أ

 

ٍٍ  ٕ يف ًصَسٗزض٘ٔه دعا إىل اهلٔل أُٗي ًطو
الصػحات تسؾط الضقء طؾك حقاة صحابل جؾقؾ مـ الؿفاجريـ أفـك إنَّ هذه 

، لف باإليؿان ورضل طـف شفد اهلل ، حقاتف يف سبقؾ اهلل طابًدا وداطًقا ومجاهًدا

 .بالجـة ملسو هيلع هللا ىلصوشفد لف رسقلف 

وسـرى مـ خالل سقرة هذا الرجؾ العظقؿ رائعًة مـ روائع اإلسالم الذي يحػظ  

تاريخفؿ الؿشرق الحافؾ بالتضحقات مـ أجؾ زلة يؼع ولؿ يؿح ، الجؿقؾ ٕصحابف

فاإلكسان مفؿا طال قدره وارتػع شلكف ففق يف الـفاية لـ يصؾ ، فقفا أحدهؿ لبشريتف

حتك ، مققػ تعثر فقف قدمف، أو بد لف مـ لحظة يضعػ فقفا فال، إلك حد الؽؿال أبًدا

مـ أن  وأَبرُّ  واهلل أرحؿُ ، معايُبف وكػك بالؿرء ُكْباًل أن ُتعد، تتحؼؼ فقف سـة اهلل يف خؾؼف

وصؾقات اهلل ، لحظات العثرة التل تعرتيفؿ أحقاًكا، أو يماخذ أولقاءه بَسَقَرات الضعػ

، ل بَِقِدِه لَْق َلْؿ ُتْذكُِبقا َلَذَهَب اهللُ بُِؽؿْ سَوالَِّذي َكػْ »: وسالمف طؾك رسقلف الذي قال

«َفقَْستَْغِػُروَن اهللَ َفَقْغِػُر َلُفؿْ ، َوَلَجاَء بَِؼْقٍم ُيْذكُِبقنَ 
(1)

. 

 ؟وما قصتف؟ فقا ُترى مـ هق

ُٞ  (2)تعسٕٙف بطاق
ـُ َأبِل َبْؾَتَعةَ  هق  :واسؿ أبل بؾتعة، أبق محؿد :وققؾ، أبق طبد اهلل :كـقتف، َحاصُِب ْب

                                      

 (.2749( أخرجف مسؾؿ )1)

الغابة (، وأسد 2/695(، ومعرفة الصحابة )1/313(، وآستقعاب )3/84( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

 (.2/4(، واإلصابة )2/42(، وسقر أطالم الـبالء )1/659)
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  طؿرو بـ طؿقر بـ سؾؿة
ُّ
  .الؼحطاينُّ، الّؾخؿل

لؽـف طاش يف مؽة حؾقًػا لبـل أسد بـ طبد العزى ، أصقل حاصٍب قحطاكقٌة يؿاكقة

 .بـ ُقصلا

ـَ الجسؿ وكان   خػقػ الؾحقة.، لقس بالطقيؾ وٓ بالؼصقر، رجاًل َحَس

وكان مؿـ ، ومـ شعراء مؽة يف الجاهؾقة، وكان مـ ذوي القجاهة بقـ الـاس

صاحب مال وكان ، يجقدون الؼراءة والؽتابة يف وقت كاكت العرب فقف غارقة يف إمقة

 .ولف خدم وطبقد يؼقمقن معف طؾك شئقن تجارتف، وتجارة

 .وُرماهتا الؿشفقريـ، مـ فرسان مؽة الؿعروفقـ وكان 

 ًُ   ٕٕ ٗٓذسُتإضال
، وطاكك مؿا طاكاه الؿسؾؿقن فقفا، ملسو هيلع هللا ىلصشابًّا يف مؽة مع رسقل اهلل  أسؾؿ 

الخامسة والثالثقـ مـ ففاجر وهق يف ، حتك أمرهؿ اهلل تعالك بالفجرة إلك الؿديـة

طؿره تؼريًبا
(1)

: حتك قال اهلل تعالك طـف وطـ أصحابف، مالف وداره فقفاووترك أهؾف ، 

ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 .[8: ]الحشر ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصبقـ الؿفاجريـ وإكصار آخك  ملسو هيلع هللا ىلصويف مشفد اإلخاء العظقؿ الذي رسؿف الـبل

ـِ َساِطَدَة إَْكَصاِريُّ  بقـ حاصِب وُطَقْيِؿ ْب
(2)

. 

ُٖ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلٔل ًع زضِ٘ي دٔاد
ووضع القحل طؾك ، الؿشركقـ يف مشاهده كؾفا ملسو هيلع هللا ىلصجاهد حاصب مع رسقل اهلل 

                                      

 .(1/695(، وأسد الغابة )2/695(، ومعرفة الصحابة )3/84( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.3/318(، والسقر )4/2116(، ومعرفة الصحابة )3/349( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)
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أوسؿة الشرف  :ومـ أطظؿفا، صدره العديد مـ إوسؿة إكراًما لجفاده يف سبقؾ اهلل

 : ومـفا، التل ُوِضعت طؾك صدر مـ شفد بدًرا وبايع يف الحديبقة

ک ک ک گ گ گ گ ﴿: لؼقلف تعالك :رضقان اهلل طؾقفؿ :أوًَل 

 .[18: ]الػتح ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

  :مغػرة ذكقهبؿ: ثاكًقا
 
َؾَع َطَؾك َأْهِؾ َبْدرٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل : َفَؼاَل ، إِنَّ اهلل َتَعاَلك اصَّ

«اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتْؿ َفَؼْد َغَػْرُت لَُؽؿْ 
(1)

. 

  :وطد بدخقلفؿ الجـة وطدم دخقلفؿ الـار: ثالًثا
 
ََل َيْدُخُؾ الـَّاَر »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل

َجَرةِ  ـْ َباَيَع َتْحَت الشَّ «َأَحٌد ِمؿَّ
(2)

. 

ـْ َيْدُخَؾ الـَّاَر َرُجٌؾ َشِفَد بَْدًرا »: ملسو هيلع هللا ىلصولؼقلف   «َواْلُحَدْيبَِقةَ َل
(3)

. 

 ، أهنؿ خقر الـاس: رابًعا
َّ
ـْ َشِفَد بَْدًرا »: فؼال ملسو هيلع هللا ىلصفؼد سلل جربيُؾ الـبل وَن َم َما َتُعدُّ

«ِخَقاَرَكا: َقال؟ فِقُؽؿْ 
(4)

«ُهْؿ ِطـَْدَكا َأَفاِضُؾ الـَّاسِ »: ويف لػظ، 
(5)

. 

«َأْكُتْؿ َخْقُر َأْهِؾ اْلَْرضِ »: لؿـ شفد الحديبقة ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(6)

. 

ُٕ ََ ُأس ًَ٘قف ٘ٙ ٗٛ  ٕداهُبط٘ه
 
ٌّ
يشفد طؾك شجاطتف ، سجؾف التاريخ ويف يقم أحد كان لحاصب مققػ بطقلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصظفر مدى ُحبف لرسقلف ويُ ، وتضحقتف يف سبقؾ اهلل

                                      

 (، والؾػظ لف.7941أبل هريرة )(، وأحؿد طـ 3117( أخرجف البخاري طـ طؾل )1)

حف إلباين وإركاؤوط.3861(، والرتمذي )14821( أخرجف أحؿد )2)  (، وصحَّ

حف إلباين يف الصحقحة )15262( أخرجف أحؿد )3)  (.2161(، وصحَّ

 (، والؾػظ لف.15821(، وأحؿد )3992( أخرجف البخاري )4)

حف إلباين يف7224( أخرجف ابـ حبان )5)  (.7181 التعؾقؼات الحسان )(، وصحَّ

 (.4154( أخرجف البخاري )6)
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 وُج ، فنكف لؿا اشتعؾت كقران الؿعركة ودارت الدائرة طؾك الؿسؾؿقـ
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص رح الـبل

، ُقتؾ حقـ صاح الشقطان بذلؽقد  ملسو هيلع هللا ىلصوُأشقع بقـ الـاس أن محؿًدا ، جراحات شديدة

 ، اهنارت معـقيات كثقر مـ الؿسؾؿقـ
َّ
ثؾة مممـة يدافعقن طـف  ملسو هيلع هللا ىلصوأحاصت الـبل

فؼد اكطؾؼ اكطالقة ، وهـا برز دور الػارس الؿغقار حاصب بـ أبل بؾتعة، بلرواحفؿ

ًٓ يبح الذي هق  ملسو هيلع هللا ىلصث طـ رسقل اهلل السفؿ مـ الؼقس يف مقدان الؿعركة يؿقـًا وشؿا

، ريػشوالدماء تسقؾ طؾك جسده ال، فقجده وقد آلؿتف الجراح، أحب إلقف مـ كػسف

ـِ َأبِل َصالٍِب »  ْب
 
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسقُل اهلل، التُّْرُس فِقِف َماءٌ  َوفِل َيِد َطؾِل

َيْغِسُؾ َوْجَفُف مِ

ـْ َفَعَؾ بَِؽ : َفَؼاَل َلُف َحاصٌِب ، َذلَِؽ اْلَؿاءِ  ـُ َأبِل َوقَّاصٍ  :َقاَل ؟ َهَذا َم َؿ ، ُطْتَبُة ْب َهشَّ

إِك ل َسِؿْعُت َصائًِحا َيِصقُح َطَؾك : فؼال حاصب ،َوَدقَّ َرَباِطَقتِل بَِحَجرٍ َرَماكِل، َوْجِفلَ 

دٌ : اْلَجَبؾِ  فَ : فؼال يا رسقل اهلل، َفَلَتْقُت َوَكاَن َقْد َذَهَب ُروِحل، ُقتَِؾ ُمَحؿَّ ـَ َتَقجَّ ؟ ُطْتَبةُ  َأْي

فَ  ْقِػ َفَطَرْحُت َرْأَسُف ضَفَؿَضْقُت َحتَّك َضِػْرُت بِِف فَ : قال، َفَلَشاَر إَِلك َحْقُث َتَقجَّ َرْبُتُف بِالسَّ

 ، َفَفَبَطْت 
 
 َوَدَطا ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَخْذُت َرْأَسُف َوَسَؾَبُف َوَفَرَسُف َوِجْئُت بَِفا إَِلك الـَّبِل

َّ
، َفَسؾََّؿ َذلَِؽ إِلِل

«َرِضَل اهللُ َطـَْؽ ، َرِضَل اهللُ َطـَْؽ  :َفَؼاَل  ،لِل
(1)

. 

َِ حن٘ ُٕ اإلضال ٞٔ ت٘ٗد  اهعاملٚ
وبعد ُصؾح الحديبقة بدأت رسالة اإلسالم التل كاكت محصقرًة يف جزيرة العرب 

بؾ قال ، لؾعرب َفَحْسب ملسو هيلع هللا ىلصفنن اهلل ُسبحاكف ما أرسؾ رسقلف ، تتجف كحق العالؿقة

وقال ، [1: ]الػرقان ﴾ۈ ۈڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: ُسبحاكف

 .[117: ]إكبقاء ﴾ک ک گ گ گ﴿: سبحاكف

 
ُّ
أن يرسؾ ُرُساًل إلك مؾقك الدول العظؿك يف  ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ أجؾ تحؼقؼ ذلؽ طزم الـبل

                                      

ـ الؽربى )5317( أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك )1) ـ صريؼف البقفؼل يف السـ  (، واإلسـاد ضعقػ.12771(، وم
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 .ذاك الزمان يدطقهؿ فقفا إلك اإلسالم

بدقٍة وطـايٍة يف اختقار مجؿقطة مـ صػقة أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصوبالػعؾ بدأ الرسقُل 

 .َيْصُؾُح كؾٌّ مـفؿ أن يؽقن سػقًرا لإلسالم

 اهللإ»: وطـ هذا يؼقل أكُس بـ مالؽ 
َّ
َوإَِلك ، َرىسَكَتَب إَِلك كِ  ملسو هيلع هللا ىلص نَّ َكبِل

 
 
ِذي ، َوإَِلك ُكؾ  َجبَّاٍر َيْدُطقُهْؿ إَِلك اهلل ، َقْقَصَر، َوإَِلك الـََّجاِشل  الَّ

 
َوَلْقَس بِالـََّجاِشل

 
ُّ
«ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّك َطَؾْقِف الـَّبِل

(1)
. 

فؿل إلك ك ودحقة بـ خؾقػة ، رى مؾؽ فارسسفؼد َأرسَؾ طبَد اهلل بـ حذافة السَّ

ؿري إلك كجاشل الحبشة، ر الرومصالؽؾبل إلك هرقؾ قق والعالء ، وطؿرو بـ أمقة الضَّ

الُسػراء إلك الؿؾقك وإمراءوغقرهؿ مـ ، بـ الحضرمل إلك مؾؽ البحريـ
(2)

. 

َِ يف ًصَسض ساطُب  (3)فرُي اإلضال
 
ُّ
ر اختار لفذه الؿفؿة صأن يبعث رسالتف إلك الؿؼققس حاكؿ م ملسو هيلع هللا ىلصلؿا أراد الـبل

الذي كان يؿتؾؽ مـ الؿؼقمات ما ُيمهؾف لقصبح سػقر اإلسالم ، حاصب بـ أبل بؾتعة

والتاجر الؿتؿقز الذي ، الػصقحففق الشاطر ذو الؾسان ، ر وحاكؿفاصأمام أهؾ م

ـْ أمامف وهق الػارس الذي يـطؾؼ ، يرتب طباراتف وُيحسـ طرض ما بقـ يديف طؾك َم

ـُ ، والرامل الذي يتصرف بدقة تؽاد ٓ تخطئ الفدف، بشجاطة وهق مع ذلؽ َحس

ـُ الجسؿ، القجف ْؿت، َحس ـُ السَّ َحس
(4)

وسـرى بعد قؾقؾ كقػ سققضػ حاصٌب ما ، 

 عالك مـ مؼقمات ومفارات طـد لؼائف بالؿؼققس طظقؿ الؼبط.مـحف اهلل ت

                                      

 (.1774( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.2/99)(، والسقر 3/614(، وزاد الؿعاد )1/351(، وآستقعاب )2/695( يـظر: معرفة الصحابة )2)

 (.3/141(، وسقر أطالم الـبالء )4/288(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )1/199( يـظر: الطبؼات الؽربى )3)

 بطاقة التعريػ أول الرتجؿة. :( راجع تؾؽ الصػات يف4)
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ُّ
والِقديان  ىالرسالة فاكطؾؼ هبا حاصٌب طؾك فرسف يشؼ الصحارَ  ملسو هيلع هللا ىلصوكتب الـبل

وكلكف سفٌؿ اكطؾؼ مـ ققسف حتك وصؾ اإلسؽـدرية فققػ بِعزٍة وُشُؿقٍخ أماَم حاكؿ 

فدطا الؿؼققس ، بلدٍب ُيْبِرُز أخالق اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصمصر ودفع إلقف كتاب رسقل اهلل 

ِحقؿِ »: فنذا مؽتقٌب فقف، ترجؿاكف لقؼرأ طؾقف الؽتاب ـِ الرَّ ْحَؿ ٍد ، بِْسِؿ اهلل الرَّ ـْ ُمَحؿَّ ِم

َبَع اْلُفَدى، َطْبِد اهلل َوَرُسقلِِف إَِلك الؿؼققس َطظِقِؿ اْلِؼْبطِ  ـِ اتَّ ا َبْعُد ، َسََلٌم َطَؾك َم َفنِكِّل : َأمَّ

ْسََلِم َأْسِؾْؿ َتْسَؾؿْ  ـِ ، َأْدُطقَك بِِدَطاَيِة اْْلِ َتْق َؽ اهلل َأْجَرَك َمرَّ
َفنِْن َتَقلَّْقَت َفنِنَّ ، َوَأْسِؾْؿ ُيْمتِ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿، َطَؾْقَؽ إِْثَؿ اْلِؼْبطِ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

«[64: ]آل طؿران ﴾ڈ
(1)

 . 

َّٓ لَِؿا ُهَق َخْقٌر مِـْفُ : ُقِرَأ الؽتاُب طؾك الؿؼققس قالفؾؿا  ـْ َكَدَطُف إِ َفَؼاَل ، إِنَّ َلـَا ِديـًا َل

ـِ اهلل: حاصٌب  ْساَلمُ ، َكْدُطقَك إَِلك ِدي َّ َدَطا الـَّاَس ، َوُهَق اإْلِ
ُهْؿ ، وإِنَّ َهَذا الـَّبِل َفَؽاَن َأَشدَّ

َوَلَعْؿِري َما بَِشاَرُة ُمقَسك ، َوَأْقَرَبُفْؿ مِـُْف الـََّصاَرى، َلُف اْلَقُفقدُ َوَأْطَداُهْؿ ، َطَؾْقِف ُقَرْيٌش 

دٍ  َّٓ َكبَِشاَرِة ِطقَسك بُِؿَحؿَّ َّٓ َكُدَطائَِؽ َأْهَؾ التَّْقَراةِ ، بِِعقَسك إِ َوَما ُدَطاُؤَكا إِيَّاَك إَِلك اْلُؼْرآِن إِ

ْكِجقؾِ   َأْدرَ ، إَِلك اإْلِ
ٍّ
تِفِ َوُكؾُّ كَبِل ـْ ُأمَّ

ـْ ، َفاْلَحؼُّ َطَؾْقِفْؿ َأْن ُيطِقُعقهُ ، َك َقْقًما َفُفْؿ مِ َوَأْكَت مِؿَّ

 
ُّ
ـِ اْلَؿِسقِح ، َأْدَرَكُف َهَذا الـَّبِل ـْ ِدي  .َوَلؽِـَّا َكْلُمُرَك بِفِ ، َوَلْسـَا َكـَْفاَك َط

ايِشف مع سرتى مـ خاللفا ُطؿَؼ تع، ثؿ قال لف حاصٌب طبارًة ُيخقفف فقفا باهلل

: فؼال  ،ومدى معرفتف بتاريخ هذا البؾد التل جاء يدطق أهؾفا لإلسالم، الؼرآن

َْطَؾك ْٕ بُّ ا أيفا الؿؾؽ، إِكَُّف َكاَن َقْبَؾَؽ َرُجٌؾ َيْزُطُؿ َأكَُّف الرَّ
(2)

ِخَرِة   ْٔ َفَلَخَذُه اهلل َكَؽاَل ا

ُوَلك، َفاْكَتَؼَؿ بِفِ  ْٕ َٓ َيْعَتبِْر َغْقُرَك بَِؽ  ،َفاْطتَبِْر بَِغْقِركَ ، اْكَتَؼَؿ مِـْفُ ، ثؿ َوا  .َو

                                      

 (.3/613 مـ زاد الؿعاد )( كؼاًل 1)

 فرطقن. :( يؼصد2)
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 .فلمر الؿؼققُس بنكزال حاصٍب يف قصره وإكرامف حتك يرى رأيف يف إمر

 ٞٔ امُلَق٘ٔقِظُٙسٗد عوٟ ُغبٔ ساطُب
قَاَفةِ ، َفَلْكَزَلـِل فِل َمـِْزلف: قال حاصٌب  َخْؿَسَة فَلَقْؿُت ِطـَْدُه ، وَكاَن لِل ُمْؽِرًما فِل الض 

 َوَقْد َجَؿَع َبَطاِرَقَتفُ ، ثؿ َأيَّامٍ 
َّ
إِك ل َسُلَكؾ ُؿَؽ بَِؽاَلٍم َفُلِحبُّ َأْن َتْػَفَؿُف : َفَؼاَل ، َبَعَث إَِلل

ـْ َصاِحبَِؽ : َفَؼاَل ، َهُؾؿَّ : َفُؼْؾُت ، مِـ ل َوُهَق ، َفُؼْؾُت َبَؾك، ؟اَأَلقَْس ُهَق َكبِقًّ ، َأْخبِْركِل َط

ـْ : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل 
ـَ َأْخَرُجقُه مِ َفَؿا َلُف َحْقُث َكاَن َهَؽَذا َلْؿ َيْدُع َطَؾك َقْقمِِف ِحق

ـُ َمْرَيَؿ َحْقُث َأَخَذُه َقْقُمُف َفَلَراُدوا َأْن َيْصؾُِبقهُ اِطقَسك : َفُؼْؾُت ، ؟َبَؾِدهِ  َفَؿا َلُف َلْؿ َيْدُع ، ْب

َؿاءِ َطَؾْقِفْؿ بَِلْن  َأْكَت َحؽِقٌؿ ، َأْحَسـَْت : فَؼاَل ، ؟ُيْفؾَِؽُفُؿ اهلُل َحتَّك َرَفَعُف اهلل إَِلْقِف فِل السَّ

ـْ ِطـِْد َحؽِقؿٍ 
 .َجاَء مِ

َٓ َيْلُمُر بَِؿْزُهقٍد فِقفِ : القثؿ   َفَقَجْدُتُف 
 
َٓ َيـَْفك ، إِك ل َقْد َكَظْرُت فِل َأْمِر َهَذا الـَّبِل َو

ـْ  ال  ، َمْرُغقٍب فِقفِ َط اِحِر الضَّ ـِ اْلَؽاِذِب ، َوَلْؿ َأِجْدُه بِالسَّ َٓ اْلَؽاِه َوُوِجَدْت َمَعُف آَيُة ، َو

ِة بِنِْخَراِج اْلَخْبءِ  ْخَباِر بِالـَّْجَقى، الـُُّبقَّ  َوَسَلْكُظُر يف إمر. ، َواإْلِ

 : قال حاصب
 
ـْ َطاٍج َوَخَتَؿ َطَؾْقِف َوَدَفَعُف إَِلك َفَجَعَؾُف فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَخَذ كَِتاَب الـَّبِل

ُحؼٍّ مِ

ـِ : ملسو هيلع هللا ىلصَدَطا َكاتًِبا َلُف َيْؽُتُب بِاْلَعَربِقَِّة َفَؽَتَب إَِلك َرُسقِل اهلل ، ثؿ َجاِرَيٍة َلفُ  ْحَؿ بِْسِؿ اهلل الرَّ

ِحقؿِ  ـَ الؿؼققس َطظِقِؿ اْلِؼْبِط َساَلٌم َطؾَ ، الرَّ
ـِ َطْبِد اهلل مِ ِد ْب ا َبْعدُ ، قَْؽ لُِؿَحؿَّ َفَؼْد : َأمَّ

 ، َقَرْأُت كَِتاَبَؽ َوَفِفْؿُت َما َذَكْرَت فِقِف َوَما َتْدُطق إَِلْقفِ 
َ
َوُكـُْت ، َوَقْد َطؾِْؿُت َأنَّ َكبِقًّا َبِؼل

امِ  ُـّ َأكَُّف َيْخُرُج بِالشَّ ـِ َلُفؿَ ، َوَقْد َأْكَرْمُت َرُسقَلَؽ ، َأُض ا َمَؽاٌن فِل َوَبَعْثُت إَِلْقَؽ بَِجاِرَيَتْق

اَلُم َطَؾْقَؽ ، َوَأْهَدْيُت إَِلْقَؽ َبْغَؾًة لَِتْرَكَبَفا، َوبِؽِْسَقةٍ ، اْلِؼْبِط َطظِقؿٌ  َوالسَّ
(1)

. 

                                      

(، وزاد 1/351(، وآستقعاب )2/696)(، ومعرفة الصحابة 1/211( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)
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فقا لف مـ ، رصوهبذا يؽقن حاصب بـ أبل بؾتعة أول مـ دطا إلك اهلل ورسقلف يف م

 يا لفا مـ َمـَْؼبة.و ،شرف

ْٞ عوٟ اهطسِٙق  داعٚ
، ملسو هيلع هللا ىلصالؿؼققس َيصحُب هداياه والجاريتقـ إلك رسقل اهلل وخرج حاصٌب مـ طـد

ومع ذلؽ ، إٓ أكف لؿ ُيسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص وطظََّؿ كتاَب رسقِل اهلل، ومع أن الؿؼققس أكرم حاصًبا

لؿ يقلس ذلؽؿ الػارُس الداطقة السػقر الذي تربَّك يف مدرسة اإلسالم مـذ كشلهتا طؾك 

َحدث الجاريتقـ طـ اإلسالم وطـ ؾ يف صريؼ طقدتف يُ ظف، ملسو هيلع هللا ىلصيد معؾِؿفا رسقِل اهلل 

 الؿديـة. اقصة الرسالة حتك أسؾؿتا طؾك يديف قبؾ وصقلفؿ

 .وأختفا سقريـ، مارية بـت شؿعقن الؼبطقة: والجاريتان هؿا

 ، ولؿ تؽـ مارية تعؾؿ أن الَؼَدَر قد فتح لفا أبقاب السعادة
َّ
سقصطػقفا  ملسو هيلع هللا ىلصوأنَّ الـبل

ستؽقن أم ولده إبراهقؿ طؾقفؿ صؾقات اهلل وسالمفوأهنا ، ويجعؾفا مـ آل بقت الـبقة
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلٔل ٕ عِد زضِ٘يًلاُُت
 
ُّ
ـَ أبل بؾتعة  ملسو هيلع هللا ىلصاختار  ▲أن يتزوج أمَّ سؾؿَة  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أراد الـبل حاصَب ب

كان  وٓ شؽ أن ذلؽ دلقؾ طؾك أن حاصًبا ، وبقـفا ملسو هيلع هللا ىلصلقؽقن الرسقَل بقـف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمقضع ثؼة وأماكة مؿا جعؾ لف مؽاكًة طـد رسقل اهلل 

 َرُسقُل اهلل »: فؼد روى مسؾؿ طـ أم سؾؿة أهنا قالت
َّ
ـَ َأبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَسَؾ إَِلل َحاصَِب ْب

ا اْبـَُتَفا َفـَْدُطق : ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَكا َغُققٌر، َفَؼاَل  ،إِنَّ لِل بِـًْتا: َفُؼْؾُت ، َبْؾَتَعَة َيْخُطُبـِل َلفُ  اهللَ َأْن ُيْغـِقََفا َأمَّ

«َوَأْدُطق اهللَ َأْن َيْذَهَب بِاْلَغْقَرةِ ، َطـَْفا
(2)

. 

                                      

 (.5/3(، وأسد الغابة )4/1912(، وآستقعاب )8/171( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.918( صحقح مسؾؿ )2)
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َٞ كتاُب ساطٕب ألِٓى  ًل
 
ُّ
ر سـقـ شقريًشا يف الحديبقة طؾك وقػ الؼتال بقـفؿا لع ملسو هيلع هللا ىلصولؿا صالَح الـبل

 
 
وَدخؾْت ، وكان كثقر مـفؿ طؾك اإلسالم، وطفده ملسو هيلع هللا ىلص َدخؾْت بـق ُخزاطة يف طؼد الـبل

َكؼضْت قريٌش هذا الصؾَح ، ثؿ وكان كثقر مـفؿ طؾك الؽػر، بـق بؽر يف طفد قريش

 
 
دٌ : وقالقا ملسو هيلع هللا ىلص وأطاكقا بـل بؽر طؾك قتؾ َخزاطة ُحؾػاء الـبل َوَهَذا ، َما َيْعَؾُؿ بِـَا ُمَحؿَّ

اَلِح  ْقُؾ َوَما َيَراَكا َأَحٌد، َفَلَطاُكقُهْؿ َطَؾْقِفْؿ بِاْلُؽَراِع َوالس  ـِ َطَؾك  ،الؾَّ ْغ َفَؼاَتُؾقَها َمَعُفْؿ لِؾض 

ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل 
(1)

. 

وفتح ، رة الؿستضعػقـصطزم أن يخرج بجقشف لـ ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا جاء الخرب لرسقل اهلل 

 مؽة الػتح الؿبقـ.

وأخػك ، وبالػعؾ اجتؿع يف الؿديـة جقٌش طظقٌؿ بؾغ طدده طشرة آٓف مؼاتؾ

 
ُّ
 :وأوهؿ ببعض التصرفات أكف يريد مؽاًكا آخربؾ ، طؾك الـاس أكف يريد مؽة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

أخرب بعض أصحابف بحؼقؼة ، ثؿ خرب إلك قريش وذلؽ لضؿان طدم وصقل أي  

ا َأَراَد َرُسقُل اهلل»: ويف ذلؽ يؼقل طؾل بـ أبل صالب ، وجفتف َة َأْرَسَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص َلؿَّ َمؽَّ

َة فِقِفْؿ  ـْ َأْصَحابِِف َأكَُّف ُيِريُد َمؽَّ
ـُ َأبِل َبْؾَتَعَة، َوَفَشا فِل الـَّاِس َأكَُّف إَِلك ُأَكاٍس مِ َحاصُِب ْب

«ُيِريُد ُحـَْقـًا
(2)

. 

وطـدئٍذ بَدأْت الفؿقُم تغرز ِحرابَفا يف رأس حاصب، وبدأ يتسؾؾ إلك صدره الخقُف 

طؾك آل بقتف الضعػاء، تؾؽؿ إسرة القؿاكقة إصؾ التل تعقش يف مؽة وسط قريش ويف 

ا، وأخذ يؾؼل طؾقف الخقاصر والتساؤٓت التل حؿايتفا، وبدأ  الشقطان يـصب لف َفخًّ

ماذا ستػعؾ قريش : ُتذهب الـقم مـ طقـقف َفَرًقا طؾك أهؾف، وكلنَّ صقًتا بداخؾف يتساءل

                                      

 (.18859(، والســ الؽربى، لؾبقفؼل )4178( يـظر: صحقح البخاري )1)

 .(397( أخرجف أبق يعؾك يف مسـده )2)
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، أم ؟هؾ سقؼتؾقهنؿ؟ بالؿسؾؿقـ الؿستضعػقـ يف مؽة إذا طؾؿقا بؼدوم جقش كفذا

 
َّ
وضؾت الخقاصر  ،؟فؿ يف حال هزيؿتفؿطؾق ملسو هيلع هللا ىلصسقلخذوهنؿ كرهائـ يػاوضقن الـبل

 .ترتدد بداخؾف حتك أفؼدتف صقابف، وأكساه الشقطاُن أن اهلل خقر الحافظقـ

ولؿا ُأْغِرَق حاصٌب يف بحر مخاوفف الؿظؾؿ ارتؽب ُجْرًما طظقًؿا ٓ ُتْصؾِحف سالمة 

 ضـًا مـف أن ذلؽ سقـؼذ أهؾف مـ بطش قريش الغاشؿ.، الـقة

َف إَِلْقُؽْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسقَل اهلل »: كتاًبا يؼقل لفؿ فقف فؽتب حاصٌب إلك قريشٍ  َقْد َتَقجَّ

ْقِؾ، َوَأْقَسَؿ بِاهلُل ْلَق َصاَر إَِلْقُؽْؿ َوْحَدُه َلـَ  ْقِؾ، َيِسقُر َكالسَّ َفنِكَُّف ، َرُه اهلُل َطَؾْقُؽؿْ صبَِجْقٍش َكالؾَّ

«ُمـِْجٌز َلُف َما َوَطَدهُ 
(1)

 ة.مسافرة إلك مؽبعثف مع امرأٍة ، ثؿ 

والؿتلمؾ يف َكص هذا الؽتاب سقرى فقف كؾؿاٍت كَتبتفا َيٌد مممـة أخطل صاحُبفا 

ا طسؽريًّا مـ أسرار دولة اإلسالم حتك وإن ، الطريؼ فنن حاصًبا بؿا فعؾف قد أفشك ِسرًّ

 .كان طـ غقر قصد

ُٛ خي  ساطٕب بلتأب رُباه٘س
طدًدا  ملسو هيلع هللا ىلصفلرسؾ ، يخربه بلمر الؽتاب ملسو هيلع هللا ىلصوأكزل العؾقُؿ الخبقُر َوْحَقُف طؾك رسقلف 

َبَعَثـِل »: وها هق طؾل بـ أبل صالب يحدثـا طـ ذلؽ فقؼقل، مـ أصحابف لقلتقه بف

َْسَقدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  ْٕ ـَ ا َبْقَر َواْلِؿْؼَداَد ْب اْكَطؾُِؼقا َحتَّك َتلُتقا َرْوَضَة َخاخٍ : َفَؼاَل ، َأَكا َوالزُّ
(2)

 

ـْ اْلؿُ َفنِنَّ فِقَفا 
ـَ َمَعَفا كَِتاٌب َفُخُذوُه مِـَْفا، َفاْكَطَؾْؼـَا َتَعاَدىشاْمَرَأًة مِ ق

ِركِ
(3)

بِـَا َخْقُؾـَا َحتَّك  

ـُ بِاْلَؿْرَأِة َتِسقُر َطَؾك َبِعقٍر َلَفا، َفُؼْؾـَا َلَفا ْوَضِة َفنَِذا َكْح َأْخِرِجل اْلؽَِتاَب، : اْكَتَفْقـَا إَِلك الرَّ

ـْ كَِتاٍب، قال َما: َفَؼاَلْت 
َفَؼاَل ، َفَلَكْخـَا بَِفا، َفاْبَتَغْقـَا فِل َرْحؾَِفا َفَؿا َوَجْدَكا َشقًْئا: َمِعل مِ

                                      

 (.3/537(، والسقرة الـبقية، ٓبـ كثقر )7/86( الروض إكػ )1)

 ( اسؿ مقضع بقـ الؿديـة ومؽة.2)

ـْ اْلَعْدِو. يـظر: الؿعجؿ القسقط )3)
 (.3/589( َأْي: َتَتَساَبُؼ َوَتَتَساَرُع مِ
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، َوالَِّذي ُيْحَؾُػ بِِف، ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َطؾِْؿُت َما َكَذَب َرُسقُل اهلل : َما َكَرى كَِتاًبا، َفُؼْؾُت : صاحباي

َـّ اْلؽَِتاَب  َدكَِّؽ ، أو َلُتْخِرِج َُجر  ـْ ِطَؼاِصَفا: َقاَل ، َٕ
ا َرَأْت اْلِجدَّ مِـ ل َأْخَرَجْتُف مِ َفَؾؿَّ

(1)
 

ـْ َأْهِؾ : َفَلَتْقـَا بِِف َرُسقَل اهلل، َفنَِذا فِقفِ 
ـَ مِ ق

ـْ اْلُؿْشِركِ
ـِ َأبِل َبْؾَتَعَة إَِلك ُأَكاٍس مِ ـْ َحاصِِب ْب

مِ

ةَ  «َأَراَد َغْزَوُهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص ُيْخبُِرُهْؿ َأنَّ َرُسقَل اهلل، َمؽَّ
(2)

. 

ٞٔاهتشقُٚق يف قط  ساطٕب ٚ
 
ُّ
 التحؼقؼ يف إمر. ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا وقػ بقـ يديف َبدَأ ، إلك حاصب ملسو هيلع هللا ىلصفلرسؾ الـبل

 
ُّ
 أتعرُف هذا الؽتاب؟؟ ما هذا يا حاصب: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل

 يا رسقل اهلل : فؼال حاصب
َّ
 ٓ َتْعَجْؾ َطؾل

 ؟أكت َكتبَت هذا الؽتاب: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال

ا لرسقل اهلل ، يا رسقل اهلل ،َكعؿ: فؼال وٓ ، ، وٓ كِػاًقاملسو هيلع هللا ىلصوما فعؾُت ذلؽ ِغشًّ

  -لوٓ ِرًضا بالؽػر بعد اإليؿان، وإك  ، ارتِداًدا
ِ
 .لـاصٌح هلل ولرسقلف -واهلل

 ؟فؿا الذي َحَؿؾَؽ طؾك ما صـَْعَت : ملسو هيلع هللا ىلص فؼال

ُمْؾَصًؼا يف قريٍش ولؿ ، ا غريًبا يف أهؾ مؽةإّكل كـُت امَرًءا أطرابقًّ ، يا رسقل اهلل: قال

ـْ معؽ مـ ، فخشقُت طؾقفؿ، وكان أْهؾل بقـ َضْفراَكقفؿ، أكـ مـ أكُػِسفا وكان َم

فلحببُت إْن فاتـل ذلؽ مـ ، الؿفاجريـ لفؿ قراباٌت بؿؽة َيْحُؿقَن هبا أهؾقفؿ وأمقاَلفؿ

ا ٕهؾ مؽة ٓ فؽتبُت كتابً ، الـسب فقفؿ أْن أتخَذ طـدهؿ َيًدا َيْدَفُع اهلُل هبا طـ أهؾل

وُمتٌِؿ لف أْمَره، فؾؼد طؾؿُت أنَّ اهلَل ُمْظِفٌر رسقَلف، َيُضُر اهلَل ورسقَلف شقًئا
(3)

. 

وهؽذا وقػ حاصٌب يف هذه الَؿحؽؿة الـبقية َأماَم أطدل قاٍض طؾك وجف إرض 

                                      

 (.7/56يـظر: لسان العرب ). ( ضػائرها1)

 (.14816(، والؿسـد )6541 ،5914 ،4618 ،4125 ،3762 ،3117 ،2845( يـظر: البخاري )2)

 (.7119(، وابـ حبان )6966 -5319(، والحاكؿ 14816(، وأحؿد )4618 -2845( يـظر: البخاري )3)
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أفصح طـ دافِِعِف لػعؾ هذا بؽؾ ِصْدٍق ، ثؿ وأكف صاحب الؽتاب ،لقعرتف بجريؿتف

 .وَشػافَِقٍة ووُضقح

ٍِ عوٟ ساط  ٕبإصداُز احُلل
 الؽؾُّ يـتظر إصداَر ، وبعدما اكتفك حاصٌب مـ دفاطف طـ كػسف وبقان مققػف

َ
َبِؼل

 
 
 ، ُحؽَؿف طؾك حاصب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

ُّ
بؾساكف الذي  ملسو هيلع هللا ىلصوأثـاء َصْؿٍت يحقط بالجؿقع َكَطَؼ الـبل

«تؼقلقا لف إَل َخقًرافَل  :َلَؼد َصَدَقُؽؿ حاصٌب »: فؼال ،ٓ يـطؼ طـ الفقى
(1)

َـّ ،  ولؽ

 : ُطَؿَر الُؿَتَحؿس َدَفعتف َغْقرُتف طؾك اهلل ورسقلف ْٕن يؼقل

ـَ » «َفَدْطـِل َحتَّك َأْضِرَب ُطـَُؼفُ ، َيا َرُسقَل اهلل، إِكَُّف َقْد َخاَن اهلَل َوَرُسقَلُف َواْلُؿْممِـِق
(2)

. 

 
ُّ
ـْ َأْهِؾ بَْدٍر؟»: وقال إلك ُطَؿر  ملسو هيلع هللا ىلصفالتػت الـبل لََعؾَّ ، َما ُيْدِريَؽ ، َأَتْؼتُُؾ َرُجًَل ِم

َفَؼْد : -ويف لػظ -اْطَؿُؾقا َما ِشْئتُْؿ َفَؼْد َغَػْرُت لَُؽؿْ : َفَؼاَل  ،َقْد اصََّؾَع َطَؾك َأْهِؾ َبْدرٍ  اهللَ 

«َوَجبَْت لَُؽُؿ الَجـَّةُ 
(3)

. 

وأطادتف إلك ، كقراَن غضبف فـزلت هذه الؽؾؿاُت طؾك قؾب طؿَر الغققر فَلصػلت

 ، وَهقََّجت الدمقَع يف طقـقف، صقابف
ٌّ
: َيِصُػ الؿشفَد فقؼقل وها هق َطؾل

«اهلل َوَرُسقُلُف َأْطَؾؿُ : َوَقاَل  ،َفَدَمَعْت َطْقـَا ُطَؿرَ »
(4)

. 

 وأما حاصٌب فؽلكف ُولِ 
 
وإذا ، فقف ودفاَطف طـف ملسو هيلع هللا ىلصَد مـ جديد طـد سؿاع ُحؽَؿ الـبل

رت الدمقَع يف َطقـَل ، قد أسالت هذه الؽؾؿاُت دمقَطفكان طؿُر  فال شؽ أهنا َفجَّ

 .إهنا دمقُع الـَّدِم والتقبة والػرح، حاصب َفَلْخَضؾت لحقتف وثقابف

                                      

 (.3762 -2845( يـظر: صحقح البخاري )1)

 (.6259 -4274( يـظر: صحقح البخاري )2)

 (.6259 -4274( يـظر: صحقح البخاري )3)

 (.6259 -4274) ( يـظر: صحقح البخاري4)
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إنَّ حاصًبا قد َوجد يف هذا الؿشفد َشؿًسا ُمشرقًة تؿحق مـ قؾبف ضؾؿاِت ذلؽ 

ـْ ََل َذْكَب »: ملسو هيلع هللا ىلصوتػتُح طقـقف طؾك ققل حبقبف ، الذكب الذي اقرتفف ْكِب َكَؿ ـْ الذَّ ُب ِم
التَّائِ

«َلفُ 
(1)

 .لُقْؽِؿَؾ مسقرَة العطاء مـ جديد 

وتحتػظ لف برصقده الذي ، لؼد وجد َيَد اإلسالِم الحاكقة مؿدودًة َتْذُكُر لف الجؿقؾ

إطالؤه  :وطؾك رأس ذلؽ، أودطف طؾك َمر  السـقـ يف سبقؾ اهلل مـ هجرة ودطقة وجفاد

 .فؼد أذاب هذا الرصقد الزاخر هذه السؼطَة البشرية التل كاكت، لؽؾؿة اهلل يقم بدر

  أما كحـ فال
ُّ
لألمة يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلصبد أن كتعؾؿ الدرس الرائع الذي وجَفف الـبل

وٓ ُتـْسك صػحاُت ططائفؿ ، وهق أنَّ أصحاب الػضؾ ٓ ُيْؿَحك تاريُخفؿ، الحدث

 .اقرتفقهذكٍب ، أو أحدثقه لٍ بخط

فؿـفؿ مـ أسؼط ، ويالقت الؽثقر مـ أبـاء جقؾـا يػؼفقن هذه الرسالة الـبقية جقًدا

 افَؿَحق، لؿ يتعؿدوه لٍ وخط، العديد مـ العؾؿاء والدطاة وإفاضؾ لصقاٍب جاَكبقه

وَكُسقا وصقَة كبقفؿ ، وجحدوا فضؾفؿ وما مضك مـ أيام بذلفؿ وططائفؿ، تاريخفؿ

«َأقِقُؾقا َذِوي اْلَفْقَئاِت َطَثَراتِِفؿْ »: حقـ قال ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

 .وإكا هلل وإكا إلقف راجعقن ،

 
ُّ
مـ ذاكرهتؿ  حتك يؿحقَ ، يحػظ لحاصٍب َقْدَره ومؽاكتف بقـ الـاس ملسو هيلع هللا ىلصوضؾَّ الـبل

 .فال َيتجرأ طؾقف أحد، زلتف التل تاب مـفا

 ، أن خالًفا وقع بقـ حاصب وأحد رققؼف :ومـ أمثؾة ذلؽ
 
فذهب الرجُؾ إلك الـبل

َـّ َحاصٌِب الـَّاَر، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل، َواهلل َيا َرُسقَل اهلل»: وقال لف أمام الـاس ملسو هيلع هللا ىلص  َلَقْدُخَؾ

ف َقْد َشِفَد بَْدًرا :ََل َيْدُخُؾَفا َأَبًدا، َكَذْبَت : ملسو هيلع هللا ىلص «َواْلُحَدْيبَِقةَ  ،َفنكَّ
(3)

. 

                                      

ـف إلباين يف صحقح الجامع )4251( أخرجف ابـ ماجف )1)  (.3118(، وحسَّ

حف إلباين يف الصحقحة )4375(، وأبق داود )35513( أخرجف أحؿد )2)  (.638(، وصحَّ

 (، والؾػظ لف.14484(، وأحؿد )3495( أخرجف مسؾؿ )3)
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ٛٗ عوٟ احَلاهت  ٔخدعقُٚب اهقسآُ
ما ُأْغؾَِؼ باُب التحؼقؼ يف قضقة حاصب كزل الؼرآن بآيات مـ صدر سقرة وبعد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: الؿؿتحـة يؼقل اهلل تبارك وتعالك فقفا

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

﮲  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮳﮴  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

[6 -1: الؿؿتحـة] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
(1)

. 

ُن حؾؼًة جديدة يف سؾسؾة اإلطداد اإليؿاين والرتبقي  وكلن هذه أيات كزلت ُتَؽق 

وتستؽؿؾ بث روح القٓء والرباء يف كػقس ، لفذه إمة طؾك إْثر إحداث والققائع

الؿممـقـ طامًة والؿفاجريـ الذيـ مـفؿ حاصٌب خاصًة قبؾ تحركفؿ لػتح مؽة التل 

صرف  فال يؿضقن يف صريؼفؿ إٓ بعد أنْ ، فقفا آباؤهؿ وأبـاؤهؿ وإخقاهنؿ وطشقرهتؿ

فقـظر القاحد مـفؿ مـ ، الؼرآن أبصارهؿ كحق تجربة أبقفؿ إبراهقؿ والذيـ آمـقا معف

، وأسقة مؿتدة طؾك آماد الزمان، وماٍض صقيؾ، خالل تؾؽ أيات فنذا لف كسٌب طريؼ

بؾ يف تجاربف التل طاكاها مع ، ٓ يف طؼقدتف فحسب، وإذا هق راجع إلك أبقف إبراهقؿ

                                      

(، والسقرة، ٓبـ 3315(، والرتمذي )3812(، والحاكؿ )2494(، ومسؾؿ )4274( يـظر: البخاري )1)

 (. 8/139(، والدر الؿثـقر، لؾسققصل )8/111(، وتػسقر ابـ كثقر )2/398هشام )
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فقشعر الؿسؾؿ أن لف رصقًدا مـ التجارب أكرب مـ ، حؿ كذلؽطاصػة الؼرابة والر

فقعؾؿ أنَّ أولقاء اهلل طؾك ، بؾ أكرب مـ رصقد جقؾف الذي يعقش فقف، رصقده الشخصل

وا بؿثؾ ما يؿر بف وهق ، وقد اكتفقا يف تجارهبؿ إلك قرار اتخذوه، َمّر العصقر قد َمرُّ

وهل الؿػاصؾة الحاسؿة الجازمة التل ، والقٓء هلل وأهؾف، الرباءة مـ الؽػر وأهؾف

ويف ذلؽ أسقة حسـة لؿـ ، تربهـ يف مثؾ هذه الؿقاقػ طؾك صحة اإليؿان وسالمتف

 .[24]الحديد:  ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ﴿ ،كان يرجق اهلل والققم أخر

بعد معايشتفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصل أكظر أن إلك الثؾة الؿممـة التل تحقط رسقَل اهلل وكلك  

وطرفقا تجارهبؿ ، ٕجقاء تؾؽ أيات قد طادوا أدراجفؿ إلك أوائؾ تاريخفؿ الؿديد

ـْ ، الؿذخقرَة لفؿ يف إجقال الؿتطاولة ورأوا الؼرار الذي اتخذه أبقهؿ إبراهقؿ وَم

وإكؿا هق ، فشاهدوا أمام أطقـفؿ صريًؼا لقس جديًدا وٓ ُمبْتَدًطا، سؾؽقا الطريؼ معف

 .سالؽقف ُمَعبٌَّد لقسقا هؿ أوَل  صريٌؼ 

 ره لقتصؾ ركب الؿممـقـ طؾك َمر  د الؼرآُن الؽريؿ هذا التصقر وُيؽر  وكثقًرا ما يمك  

وٓ يجد مشؼة ، القحشة سالٌؽ ولق كان وحده يف جقؾ، أو فال يشعر بالغربة، الزمان

 .يف تؽؾقػ هنض بف السالؽقن قبؾف

تؿفقًدا يف غاية إهؿقة جاء طؾك َقَدٍر وهؽذا كاكت قصة حاصب مع أهؾ مؽة 

 .لؾؿسؾؿقـ قبؾ اكطالقفؿ كحق الػتح الؿبقـ

َٝ ساطْب ٙطتلٌُى  اجلٔأد ًطري
ورامقًا يؽاد ، وكان فارًسا مغقاًرا، ملسو هيلع هللا ىلصشفد حاصٌب الؿشاهد كؾفا مع رسقل اهلل 

  ولؽـ دفاع، حتك كان مـ أمره قبؾ فتح مؽة ما كان، سفؿف ٓ يخطئ
 
طـ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

الؿقاقػ التل رآها حاصٌب وكؾ ، لػضؾف ومـاقبف ملسو هيلع هللا ىلصوبقاكف ، حاصب يف تؾؽ الؼضقة

 
 
فلصبح الػارس ، الروَح يف َطْزمف وَبثَِّت ، تِجاَهف أطادت الثؼة يف كػسف ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـبل
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فؾؿ ، الداطقة وكلنَّ بقـ جـبقف ُبركاًكا يريد أن يتػجر غضًبا يف وجف أطداء اهلل ورسقلف

 ، إٓ وكان معف وتحت رايتف ملسو هيلع هللا ىلصج فقف رسقُل اهلل يرتك مشفًدا خر
 
 ملسو هيلع هللا ىلص فؼد خرج مع الـبل

خرج معف ، ثؿ حاصر معف الطائػ، ثؿ إلك قتال الؿشركقـ يف ُحـَقـ، ثؿ يف فتح مؽة

 ، إلك قتال الروم يف تبقك
 
 ، َحجَة القداع ملسو هيلع هللا ىلص وحج مع الـبل

َّ
حتك  ملسو هيلع هللا ىلصوضؾ مالزًما الـبل

 وهق طـف راٍض.  ملسو هيلع هللا ىلصمات رسقل اهلل 

ٞٔ عصِسٗيف  ٝٔ اخلالف  اهساغد
ولؿ يزالقا طؾك ذلؽ ، أرسؾف أبق بؽر الصديؼ إلك الؿؼققس بؿصر فصالحفؿ

جؿقًعا رضل اهلل طـفؿحتك فتحفا طؿرو بـ العاص يف خالفة طؿر بـ الخطاب 
(1)

. 

 رالخالفة الراشدة حؼ جفاده حتك أتاه القؼقـ.صيف ط ◙وجاهد حاصٌب 

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
 ◙وبعد حقاة أفـاها حاصٌب يف العبادة والدطقة والجفاد يف سبقؾ اهلل يـام 

وتخرج روحف ، طؾك فراش الؿقت بالؿديـة الـبقية يف خالفة طثؿان بـ طػان 

ـَ أولئؽ رفقؼً ، ؼ يف الجـة مع الـبققـ والصديؼ والشفداء والصالحقـلُتَحؾ     .اوَحُس

، طؾقف أمقر الؿممـقـ طثؿانوصؾك ، وطؿره خؿٌس وستقن سـة ◙ومات 

فـ بالبؼقعودُ ، وحضر جـازتف جؿع غػقر مـ الصحابة والتابعقـ
(2)

. 

 ،لتعَحأتي َت تِي عي حاطِة سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

                                      

 (.8/33(، وتاريخ دمشؼ )1/315( يـظر: آستقعاب )1)

 (.3/44وسقر أطالم الـبالء )(، 1/659(، وأسد الغابة )1/312( يـظر: آستقعاب )2)
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 اِسيًُّصَح األحاسثُح تُي ُسشاق

 

ْٖ َٞ يف اهٔفسدِٗع ِإ (1)عَوٟاأل سازث
 

ُأهدي هذه السطقر التل ، بؾ إلك الؿسؾؿقـ جؿقًعا، إلك كؾ شباب الؿسؾؿقـ

وكاكت ، كان لف ُحْؾؿٌ ، تتجسد مـ خاللفا حقاة شابٍّ مـ إكصار، تحقي قصة طظقؿة

فنن ُحْؾَؿف ، لؽـفؿا لؿ يؽقكا كلحالم وأمـقات كثقر مـ شباب الؿسؾؿقـ الققم، لف ُأْمـقةٌ 

ـَ ، كان الشفادة يف سبقؾ اهلل َْطَؾك مع الـَّبِق ق ْٕ وكاكت أمـقتف أن َيسؽـ اْلِػْرَدْوَس ا

ـَ  الِِحق َفَداِء َوالصَّ ـَ َوالشُّ يِؼق د  ـَ ُأوَلئَِؽ َرفِقًؼا، َوالص  ، فسعك كحق ذلؽ صادًقا، َوَحُس

 َفَصَدَقف اهلل تعالك. 

 ػأُتُٕٗ ٕامُسٕ ُٗطُب
ـِ َطِدي  هق حارثُة  ـِ الَحارِث ب ـُ ُسَراَقَة ب ـِ َمالٍؽ  ْب اِريُّ  ،ب إَْكَصاِريُّ  ،الـَّجَّ

(2)
. 

اِر َأْخَقاِل ، بقـ أحضان َطائؾة طريؼة الشرف والـسب كشل  ففق مـ َبـِل الـَّجَّ

 
 
 ، ملسو هيلع هللا ىلص َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب َجد  الـبل

ُّ
اْْلَْكَصاِر بَـُق َخْقُر ُدوِر »: قائاًل  ملسو هيلع هللا ىلصوالذيـ َمَدَحفؿ الـبل

ارِ  «الـَّجَّ
(3)

 وهؿ الذيـ شرَّ ، 
ُّ
 .املدَمينةَ  فِ مِ مؼد ؿ أوَل فبـزولف طؾق ملسو هيلع هللا ىلصففؿ الـبل

َبق  ، وَشبَّ الغالُم يف بقئة صالحة ف هل الؿرأة الؿممـة الرُّ ِر ضع بـُت الـَّ فلمُّ

ـُ الـَّْضر شفقد ُأُحدٍ ، إكصارية وامرأة خالف مالِؽ ، وخالف هق الصحابل الجؾقؾ َأَكُس ب

                                      

 13251(، وأحؿد )2819( أخرجف البخاري )1)
 
 .ملسو هيلع هللا ىلص (، والؾػظ لف طـ الـبل

 (.2/422(، واإلصابة )1/317(، وآستقعاب )3/387( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

 (.3789( أخرجف البخاري )3)
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 ا
ُّ
ـِ الـَّضر هل أمُّ ُسَؾقؿ التل بشرها الـبل وابْـَا خالف هؿا أكس والرباء اْبـَا ، بالجـة ملسو هيلع هللا ىلص ب

  .جؿقًعا رضل اهلل طـفؿ مالؽ

ا بلمف ُمطقًعا لفا حتك بؾغ مـ قؾبفا مؽاكًة جعؾتفا تؼقل  وكان َحارَثُة  بارًّ

 
 
ـْ َقؾبلقْد ، َيا َرسقَل اهلل»: يقًما ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل

«َطؾِْؿَت َمْققَع َحاِرثَة مِ
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص  ِاِز احلبٚب٘ ٔديف

 
ُّ
ا هاجر الـبل إلك الؿديـة خرج إكصار بـسائفؿ وأبـائفؿ طؾك أبقاهبا  ملسو هيلع هللا ىلصولؿَّ

ًٓ حافاًل لؿ تشفدِ ، ملسو هيلع هللا ىلصٓستؼبال رسقل اهلل   يصػف أكٌس ، البشرية مثؾف فؽان استؼبا

َْسَعك فِل »: قائاًل  َٕ دٌ : اْلِغْؾَؿاِن َيُؼقُلقنَ إِك ل  : َيُؼقُلقنَ ، ثؿ َفَلْسَعك َفاَل َأَرى َشْقئًا، َجاَء ُمَحؿَّ

دٌ  َوَصاِحبُُف َأُبق بَْؽٍر، َفَؽَؿـَّا فِل  ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّك َجاَء َرُسقُل اهلل، َفَلْسَعك َفاَل َأَرى َشْقئًا، َجاَء ُمَحؿَّ

ـْ ، ثؿ بَْعِض ِحَراِر اْلَؿِديـَةِ  َْكَصاَر، َفاْستَْؼَبَؾُفَؿا ُزَهاَء  بََعثَا َرُجاًل مِ ْٕ َأْهِؾ اْلبَادَِيِة لُِقْمذَِن بِِفَؿا ا

َْكَصاِر، َحتَّك اْكتََفْقا إَِلقِْفَؿا ْٕ ـَ ا
َْكَصارُ ، َخْؿِسِؿاَئٍة مِ ْٕ ـِ : َفَؼاَلِت ا ـِ ُمَطاَطْق َفَلْقَبَؾ ، اْكَطؾَِؼا آمِـَْق

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل اهلل َفَخَرَج َأْهُؾ اْلَؿِديـَِة َحتَّك إِنَّ اْلَعَقاتَِؼ َلَػْقَق اْلُبُققِت ، َأْضُفِرِهؿْ َوَصاِحبُُف َبْق

ـَ ، َيَتَراَءْيـَفُ  ُفْؿ ُهقَ : َيُؼْؾ «َفَؿا َرَأْيـَا َمـَْظًرا َشبِقًفا بِِف َيْقَمئِذٍ : َقاَل أكٌس ، ؟َأيُُّفْؿ ُهَق، َأيُّ
(2)

. 

 يـطؾؼ مع فتقان إكصار بقـ الجؿقع الغػقرة كحق رسقل اهلل وكلين بَحارثَة 

ٌد َرُسقُل اهلل، اهلُل َأْكبَرُ »: وهؿ يؼقلقن بِـَبَْرٍة تعؾقها الَػْرَحة ملسو هيلع هللا ىلص «َجاَء ُمَحؿَّ
(3)

، وطققهنؿ 

  .لتسعد برؤيتف ملسو هيلع هللا ىلصالربيئة يؾؿع بريؼفا وهل تبحث خؾػ الزحام طـ خقر خؾؼ اهلل 

 
ُّ
اِر أَْخَقاِل َطبِْد الُْؿطَّؾِِب أُْكرُِمُفْؿ بَِذلَِؽ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصولَؿا دخؾ الـبل «أَْكِزُل َطَؾك بَـِل الـَّجَّ

(4)
. 

                                      

 (.6567( أخرجف البخاري )1)

حف 13342( أخرجف أحؿد )2)  إركاؤوط.(، وصحَّ

حف ووافؼف الذهبل.4282( أخرجف الحاكؿ )3)  (، وصحَّ

 (.75( أخرجف مسؾؿ )4)
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َّ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصفاستؼبؾ بـق الـجار الـبل ا وقػت فقف فتقاُتفؿ الصغقرات َيْضِرْب ًٓ خاصًّ استؼبا

َـّ وُيـِْشْدنَ   : بُِدفقفِف

ااااارِ  ـْ َبـِاااال الـَّجَّ ـُ َجااااَقاٍر مِاااا  َكْحاااا
 

ـْ َجاااااارِ َياااااا َحبَّاااااَذا   اااااٌد مِااااا  ُمَحؿَّ
 

 
ُّ
َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل َـّ »: َلُف «اهلل َيْعَؾُؿ إِكِّل َْلُِحبُُّؽ

(1)
. 

، يصؾل خؾػف، ُيالزمف كظؾف، ملسو هيلع هللا ىلصجاًرا لرسقل اهلل  وهؽذا أصبح َحارثُة 

 .ويحضر مجالسف وخطبف حتك ُغِؿَس يف اإليؿان َغْؿًسا

  ويف مشفد اإلخاء العظقؿ بقـ الؿفاجريـ وإكصار
ُّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصآخك الـبل بقـ َحارثَة ب

جؿقًعا رضل اهلل طـفؿُسَراقَة والسائب بـ طبد اهلل بـ مظعقن 
(2)

. 

ُٞكَٚف أصبشَت ٙا َساز  ؟ث
ا بؾغ حارثة َصْقَر الشباب كان قد امتأل إيؿاًكا إلك ُمَشاِشفِ   ، ولؿَّ

ُّ
يقًما  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؼقف الـبل

 ، يف صباح ُمْشرق جؿقؾ، يف إحدى صرقات الؿديـة
ُّ
َكْقَػ َأْصَبْحَت : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل لف الـَّبِل

ا: َقاَل ، ؟َيا َحاِرَثةُ   ، َأْصَبْحُت ُمْممِـًا بِاهلل َتَعاَلك َحؼًّ
ُّ
َفنِنَّ  :اْكُظْر إِلَك َما َتُؼقُل : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل الـبل

ْكَقا: َقاَل ، لُِؽؾَّ َقْقٍل َحِؼقَؼةً  ـِ الدُّ ، َفَلْسَفْرُت لَِقؾِل، َيا َرُسقَل اهلل، َطَزَفْت َكْػِسل َط

، َفَؽَلك ل بَِعْرِش َرب ل َباِرًزا، َوَكَلك ل َأْكُظُر إَِلك َأْهِؾ اْلَجـَِّة َيَتَزاَوُروَن فِقَفا، َوَأْضَؿْلُت َكَفاِري

 ، َوَكَلك ل َأْكُظُر إَِلك َأْهِؾ الـَّاِر َيَتَضاَغْقَن فِقَفا
ُّ
َوفِل  ،مْ َأْبَصْرَت َفاْلزَ : لف ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل

يَؿاَن فِل َقْؾبِفِ ، َأَصْبَت َفاْلَزمْ  :ِرَواَيةٍ  َر اهلل َتَعاَلك اْْلِ َيا َرُسقَل اهلل، اْدُع اهلل : َفَؼاَل ، َطْبٌد َكقَّ

َفاَدةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَطا َلُف َرُسقُل اهلُل ، َتَعاَلك لِل بِالشَّ
(3)

. 

                                      
حف إلباين يف الصحقحة )3419(، وأبق يعؾك )1899( أخرجف ابـ ماجف )1)  (.3154(، وصحَّ

 (.3/511( الطبؼات الؽربى )2)

(، ومعاين إخبار، 11116)(، وشعب اإليؿان، لؾبقفؼل 3367( يـظر: الؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )3)

كف حارثة إ :ن الؿحاور هق الحارث بـ مالؽ، وقال غقرهؿإ :(، وقد قال البعض1/111لؾؽالباذي )

 =(، 17/388كؿا قال ابـ الؿؾؼـ يف التقضقح ) ،أكف حارثة بـ سراقة :بـ الـعؿان، ولؽـ الصقابا
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 ، فؿا أجؿَؾ هذا الحقاِر وأروَطف
 
ورحؿتف ورفؼف  ملسو هيلع هللا ىلص حقث كؾؿح فقف سؿاحة الـبل

ـ  يف الطريؼ لقتجاذب معف أصراف  ـَ جاكبف حقـ يؼػ مع شابٍّ حديِث الس  ولق

فقزيده استؿساًكا بؿا ، ويػرح برسقخ اإليؿان يف قؾبف، يسؿع مـف ويردُّ طؾقف، الحقار

يَؿاَن »: طـف ملسو هيلع هللا ىلصيضع ِوَساًما طؾك صدره بؼقلف ، ثؿ هق طؾقف َر اهلل َتَعاَلك اْْلِ فِل َطْبٌد َكقَّ

 ففـقًئا لؽ يا حارثة.، «َقْؾبِفِ 

 ٔبٛازك ٙا َخَٚى اهلٔل
 
ُّ
ركقـ يف غزوة بدر الؽربى قال شأن يخرج لؾؼاء الؿ ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أراد الـبل

إِنَّ َلـَا صِْؾَبةً »: لؾؿسؾؿقـ
(1)

ـْ َكاَن َضْفُرُه َحاِضًرا َفْؾَقْرَكْب َمَعـَا،  َفَجَعَؾ ِرَجاٌل ، َفَؿ

ـْ َكاَن َضْفُرُه َحاِضًرا، ََل : ملسو هيلع هللا ىلصاَل ؼفَ ، ُضْفَراكِِفْؿ فِل ُطْؾِق اْلَؿِديـَةِ َيْسَتْلِذُكقَن فِل  ، إَِلَّ َم

ـَ إَِلك َبْدرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْكَطَؾَؼ َرُسقُل اهلل  ق
«َوَأْصَحاُبُف َحتَّك َسَبُؼقا اْلُؿْشِركِ

(2)
. 

ـُ ُسراقة  ذلؽؿ الشابُّ ، وكان أول الذيـ سارطقا يف الخروج حارثُة ب

ه الرحؿـ لؾشفداء يف جـات الـعقؿ   .إكصاريُّ الذي صالؿا َحُؾَؿ بؿا أطدَّ

ـُ مالؽ  ـُ خالتف أكُس ب ، َيا َخْقَؾ اهلل اْرَكبِل: َفـُقِدَي َيْقًما»: فؼد قال اب

َل َفاِرٍس َركَِب  -َحاِرَثةُ  -َفَؽانَ  «َأوَّ
(3)

. 

بقع ُتعاكؼ ولَدها البارَّ وُتؼب  وكلين بلم   ؾف وهل ُتجفزه لؾخروج مع رسقل اهلل ف الرُّ

وهل ٓ تدري ، رهاصتـظر إلقف كظرة صقيؾة بعد وداطف إياها حتك غاب طـ ب، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلص

ُك الدمع يف الؿآقل وكلين بؼؾبفا الؿؾتفب ُيَحر  ، ؟أم ٓ ،أَيُعقد القلد الحـقن إلقفا
                                      = 

يف أواخر ملسو هيلع هللا ىلص حارثة والـبل  بقـ أم  أن الحقار الذي  :(، ويميد ذلؽ14/117والعقـل يف طؿدة الؼاري )

 
 
 يف الصحقحقـ.ملسو هيلع هللا ىلص  رواية البقفؼل هق كػس الحقار الذي بقـ أم حارثة بـ سراقة والـبل

 (.6/378( َأْي: شقًئا َكْطُؾبُف. يـظر: شرح الـقوي لؿسؾؿ )1)

 (.1911( أخرجف مسؾؿ )2)

 (.11116( أخرجف البقفؼل يف الشعب )3)
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بؾ ذهب ، ُكزهةإلك ، أو فنن ثؿرة فمادها لؿ يذهب يف رحؾة، فقـفؿر َيُبؾُّ الثرى

َـّ بشاشة اإليؿان تـزل طؾك كقران قؾبفا تجعؾفا برًدا وسالًما، لؾحرب  .ولؽ

ٝٔ ً٘عْد ًع  اهػٔاد
وكَْػُسف َتَتقق لُحسـ ، َيشتد كحق بدر ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل  وخرج حارثُة 

 
ُّ
، الؿسؾؿقـوهل أن يؽقن َكظَّاًرا لجقش ، لف ُمِفَؿًة يؼقم هبا ملسو هيلع هللا ىلصالخاتؿة، وقد َأْوَكَؾ الـبل

  .ُيراقب لفؿ تحركات الؿشركقـ ويرصد أحقالفؿ

وأثـاء َرْصِده لجقش ، وطؾك الػقر تحرك حارثة يف ِخَػِة الطقر لقؼقم بَدْوِره العظقؿ

لقذهب السفُؿ  :فلخرج سفًؿا فقضعف يف كبد ققسف ورماه بف، الؿشركقـ رآه أحُدهؿ

  .بحارثَة إلك أطالل الِجـان

ـُ مالٍؽ  ـُ ُسَراَقَة َيْقَم َبْدٍر َمَع : فؼد قال أكُس ب تِل َحاِرَثُة ْب ـُ َطؿَّ اْكَطَؾَؼ اْب

َفَلَصاَبُف َسْفٌؿ َغْرٌب ، ُغاَلًما َكظَّاًرا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل 
(1)

َل ، َفَقَقَع فِل ُثْغَرِة َكْحِرِه َفَؼَتَؾفُ   َفَؽاَن َأوَّ

َل َفاِرٍس ، َفاِرٍس َركَِب  اْسُتْشِفدَ َوَأوَّ
(2)

. 

 :وقد ُكِشَػ طـف الغطاء، ُمجـدٌل يف دمائف وها هق ذا حارثة الشابُّ الؿممـ 

 ، رى مـ مالئؽة الرحؿةشويسؿع البُ ، لقـظر بعقـقف إلك مؼعده يف الجـة
ُّ
فؼد قال الـبل

ِفقِد ِطـَْد اهللِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ : ِستُّ ِخَصالٍ  لِؾشَّ ِل َدْفَعٍة ِم ـَ ، َدِمفِ ُيْغَػُر َلُف فِل َأوَّ َوَيَرى َمْؼَعَدُه ِم

ـْ َطَذاِب الَؼبْرِ ، الَجـَّةِ  ـَ الَػَزِع اْْلَ ، َوُيَجاُر ِم ـُ ِم ، َوُيقَضُع َطَؾك َرْأِسِف َتاُج الَقَقارِ ، ْكَبرِ َوَيْلَم

ْكَقا َوَما فِقَفا ـَ الدُّ ـَ َزْوَج ، الَقاُققَتُة ِمـَْفا َخْقٌر ِم ـِ َوَسبِْعق ُج اْثـَتَْق ـِ َوُيَزوَّ ـَ الُحقِر الِعق ، ًة ِم

ـْ َأَقاِربِفِ  ـَ ِم ُع فِل َسْبِعق «َوُيَشػَّ
(3)

. 

                                      

 (.2/12كؿا يف الطبؼات الؽربى ) ،قتؾف حبان بـ العرقة :ٓ ُيْعَرُف رامِقف، وققؾ( هق السفؿ الطائُش الذي 1)

 (.11116(، وشعب اإليؿان، لؾبقفؼل )14134(، ومسـد أحؿد )6184( يـظر: صحقح البخاري )2)

حف إلباين يف الصحقحة )2799(، وابـ ماجف )1663أخرجف الرتمذي ) (3)  (.3213(، وصحَّ
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َٞ يف اهٔفسدِٗع ْٖ سازث  األعَوٟ ِإ
ف كالصاطؼة فقـزل طؾك قؾب أم   ،إلك الؿديـة   بؿقت حارثةرُبويطقر الخ

، وكلين أسؿع وهل تجري ضرباِت قؾبفا، فتـطؾؼ وأقدامفا تسابؼ الريح، َيةِ الُؿَدو  

وكلين أْرُمُؼفا وهل تشؼُّ صػقف الرجال ، هاوأكظر إلك دمعفا كالـفر يجري طؾك خد  

ا وتضؿف ، فتجثق طؾك ركبتقفا، حتك غاصت أقداُمفا يف دماء حارثَة الربيئِة الطاهرةِ ، شؼًّ

 ، ثؿ فتختؾط دماؤه بدمقطفا، إلقفا
 
َيا »: فتؼقل لف ملسو هيلع هللا ىلص تؾتػت وهق يف حضـِفا إلك الـبل

ـْ َقؾبل، ؟ ُتَحّدُثـل طـ َحارَثةَ َٓ أَ ، َرُسقَل اهلل
فنْن َكاَن يف ، فؼْد َطؾِْؿَت َمْققَع َحاِرثَة مِ

 .َوإِْن َكاَن َغْقَر َذلَِؽ َاْجَتَفْدُت َطَؾْقِف اْلُبَؽاءَ ، وَلْؿ أْبِؽ َطؾْقفِ  ،الجـَِّة َصَبْرُت َواْحَتَسْبُت 

 
ُّ
، َيا ُأمَّ َحاِرَثةَ : فؼال ،بصقٍت اختؾطت فقف َكَبَراُت الُحْزن والػرح ملسو هيلع هللا ىلصفلجاهبا الـبل

َفا ِجـَاٌن َكثِقَرةٌ ؟ َأَوَجـٌَّة َواِحَدٌة ِهلَ  «َأَصاَب اْلِػْرَدْوَس اْْلَْطَؾك ْد َوإِنَّ ابْـَِؽ َحاِرَثَة قَ ، إِكَّ
(1)

. 

ـُ مالؽ   َتَضَحُؽ »: َقاَل أكُس ب
َ
«بٍَخ بٍَخ َلَؽ َيا َحاِرَثةُ : َوتَُؼقُل َفاكَْصَرَفْت َوِهل

(2)
. 

، ه اهللدَّ طما ألؽ وهـقًئا ، َدَقَؽ صصدقَت اهلَل ف، ُصقبك لؽ يا حارثة: وإين ٕققل

ولؽـ ، العـان لخقالل لقتصقر الػردوس إطؾك وما فقف ما استطاع وإين مفؿا أصؾؼُت 

 
ُّ
ُف َأْوَسُط  :اهللَ َفاْسَلُلقُه اْلِػْرَدْوَس إَِذا َسَلْلُتُؿ »: حقـ قال ملسو هيلع هللا ىلصحسبل ما أخرب بف الـبل َفنِكَّ

ـِ ، َوِمـُْف َتـَْػِجُر َأْكَفاُر اْلَجـَّةِ ، َوَأْطَؾك اْلَجـَّةِ ، اْلَجـَّةِ  ْحَؿ «َوَفْقَقُف َطْرُش الرَّ
(3)

. 

ُٞ ٙطرُي ًس ٞٔاهُػٔدا١ٔ يف اجل عازث ِٖ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: قال اهلل تعالك

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

                                      

 (.13252 ،12252(، ومسـد أحؿد )6567 ،2816 ،2654البخاري )( يـظر: صحقح 1)

 (.11116( أخرجف البقفؼل يف الشعب )2)

 (.7423( أخرجف البخاري )3)
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 .[171 -169: ]آل طؿران ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 ، فالشفداء يف طالؿ الربزخ أحقاٌء ُيرزققن
ُّ
َأْرَواَحُفْؿ »أن اهلل جعؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقد أخرب الـبل

ـْ ثَِؿاِرَها، َترُِد َأْكَفاَر اْلَجـَّةِ ، فِل َجْقِف َصْقرٍ ُخْضرٍ  ـْ َذَهٍب ، َتلُكُؾ ِم ، َوَتلِوي إَِلك َقـَاِديَؾ ِم

َؼٍة فِل ضِؾِّ اْلَعْرشِ  «ُمَعؾَّ
(1)

. 

ـُ مسعقد  أما حارثة وبؼقة شفداء بدر  نَّ إِ »: فؼد قال طـفؿ اب

ـْ َأْصَحاِب َرُسقِل اهلل  ـَ ُقتُِؾقا ِم َيْقَم َبْدٍر َجَعَؾ اهللُ َأْرَواَحُفْؿ فِل  ملسو هيلع هللا ىلصالثََّؿاكَِقَة َطَشَر الَِّذي

ََلَطةً ، اْلَجـَِّة فِل َصْقرٍ ُخْضرٍ َتْسَرُح فِل اْلَجـَّةِ   ،َفَبْقـََؿا ُهْؿ َكَذلَِؽ إِْذ َصَؾَع َطَؾْقِفْؿ َربَُّؽ اصِّ

َماَذا ، ِطَباِدي: َفَقُؼقُل ، َشْلءٌ َما َفْقَق َهَذا ، َيا َربَّـَا: َماَذا َتْشَتُفقَن؟ َقاُلقا، َيا ِطَباِدي: َفَؼاَل 

ابَِعةِ  «َتُردُّ َأْرَواَحـَا فِل َأْجَساِدَكا َفـُْؼَتُؾ َكَؿا ُقتِْؾـَا: َتْشَتُفقَن؟ َفقَُؼقُلقَن فِل الرَّ
(2)

. 

، وتظؾ إرواح الؿممـة تـعؿ يف برزخفا حتك تعقد إلك أجسادها يقم الؼقامة

 إطؾك.ويسؽـ حارثة الػردوس ، فقدخؾقن الجـة

 

 ،األًصاسيِّ شاقَحُس تِي عي حاسثَح سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

  

                                      

حف إلباين يف صحقح الجامع )2388( أخرجف أحؿد )1)  (.5215(، وصحَّ

حف198(، وابـ أبل طاصؿ يف الجفاد )11466( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )2) صاحب السقرة  (، وصحَّ

 (.2/93الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث الصحقحة )
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 سُعىٍد الَثذِسيُّأُتى ه

 
َٔاغَٔد بدّزا ٗض  َلِ

هذه إمة، إكف شاٌب مـ ها كحـ كستضلء بَؼَبساٍت مـ حقاة َكجٍؿ يف سؿاء 

 .السبعقـ العظؿاء الذيـ كاكقا كؼطة تحقل يف مسار دطقة اإلسالم

 .◙إكف الصحابل الجؾقؾ أبق مسعقد البدري  

 بطاقة تعريػ بف، قبؾ أن كطقف مًعا يف بستان حقاتف. -إلقؽ أيفا الؼارئ الؽريؿ -وهذه

ُٞ تعسٕٙفب  طاق
ـِ  ـُ َطْؿِرو ْب ، كان ُيْؽـَك ُهَق ُطْؼبَُة ْب ، اْلَبْدِريُّ ، إكصاريُّ ُّ

ـِ ُأَسْقَرَة، اْلَخْزَرِجل َثْعَؾَبَة ْب

بلبل َمْسُعقٍد، وهق مشفقر بؽـقتف
(1)

. 

 
 
ـِ بـ طؾل بـ أبل صالب ِسْبِط الـبل  ملسو هيلع هللا ىلص وهق َحْؿق سقِد شباِب أهِؾ الجـة الحس

ـُ مِـ ُأم  َبشقٍر بـِت أبل َمْسُعقدٍ  رضل اهلل طـفؿ جؿقًعاوَرْيحاكتِِف، فؼد تزوج الحس
(2)

. 

إكف لؿ يشفْد : ، فؼد قال بعُضفؿوقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف سبب تسؿقتف بالبدري  

ـَ بدًرا وإكؿا ُسؿل البدريَّ  :غزوة َبدر الؽربى ٕكف َسَؽ
(3)

. 

وذهب البعُض: كعروة بـ الزبقر، والزهري، والبخاري، ومسؾؿ، وغقرهؿ إلك أكف 

ُسؿل البدري لشفقده غزوة بدٍر الؽربى، وهذا هق الذي تميده إدلة
(4)

. 

                                      

(، وأسد 3/1174(، وآستقعاب )4/21479(، ومعرفة الصحابة )5/813( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.4/55الغابة )

 (.4/433(، واإلصابة )19/378(، وتاريخ دمشؼ )5/318( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

 (.4/115(، والسقر )1/499(، وتاريخ بغداد )4/55(، وأسد الغابة )3/1174)( يـظر: آستقعاب 3)

 (.4/433(، واإلصابة )4/115(، وسقر أطالم الـبالء )2/778لؿسؾؿ ) ،( يـظر: الؽـك وإسؿاء4)
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ما رواه طـ طروة  :وقد احتج البخاري طؾك ذلؽ بلحاديث أخرجفا يف صحقحف، مـفا

، َشِفَد بَْدًراَأبُق َمْسُعقدٍ ُطْؼبَُة »: بـ الزبقر أكف قالا ـٍ ـِ َحَس ـُ َطْؿٍرو إَكَْصاِريُّ َجدُّ َزْيِد ْب «ْب
(1)

. 

َدَخْؾُت »: ما أخرب بف التابعل الجؾقؾ طامر بـ سعد البجؾل حقـ قال :ومؿا يميد ققلفؿ

ـِ َكْعٍب  ،، َطَؾك ُقَرَضَة ْب ـَ َكَْصاِري  فِل ُطْرٍس، َوإَِذا َجَقاٍر ُيَغـ ق ْٕ َأكْتَُؿا : َفُؼْؾُت  َوَأبِل َمْسُعقٍد ا

ـْ َأْهِؾ بَْدٍر، ُيْػَعُؾ َهَذا ِطـَْدُكؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص َصاِحبَا َرُسقِل اهلل
َٓ ؟َومِ اْجؾِْس إِْن ِشئَْت َفاْسَؿْع : ، َفَؼا

َص َلـَا فِل الؾَّْفِق فِل اْلُعْرسِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفنِنَّ َرُسقَل اهلل :َمَعـَا، َوإِْن ِشئَْت اْذَهْب  «قد َرخَّ
(2)

. 

 .قد شفد بدًرا وسؽـفا ◙ أن يؽقنفال إشؽال أبًدا 

ـ الخطاب وَكاَن أَبق َمْسُعقدٍ شابًّ  ¶ا صقياًل َجسقًؿا، ُتْشبف تجالقُده تجالقَد ُطَؿَر ب
(3)

. 

البشرية،  اةقاهؿ اهلل لغقروا مجرى حػأحد السبعقـ العظؿاء الذيـ اصط وكان 

َة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َحتَّك َمتك كَتُْرك َرُسقُل : وذلؽ حقـ اجتؿعقا يف يثرب وقالقا ُيْطَرُد فِل ِجبَاِل َمؽَّ

واجتؿعقا بف لقاًل يف ِشعب العؼبة، وبايعقه  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يؾبثقا حتك ارتحؾقا إلقف ، ثؿ ؟َوَيَخاُف 

 روه حتك ُيبؾَغ رسالة ربف ولفؿ الجـةصطؾك أن يفاجر إلقفؿ فقؿـعقه ويـ
(4)

. 

فؽاكت بقعتفؿ هذه كؼطُة تحقٍل يف مسار دطقة اإلسالم، ففل كقاُة تلسقس دولتف 

مـ أحدث الذيـ شفدوا العؼبة ِسـًّا طؾك أرض الؿديـة، وكان أبق مسعقد 
(5)

. 

وأن بعد هذه البطاقة التعريػقة الؿختصرة، هقا بـا كتعرف طؾقف أكثر مـ خالل 

 تسؾقط الضقء طؾك بعض مقاقػ حقاتف.

                                      

 (.4117( يـظر: صحقح البخاري )1)

ـف إلباين يف آداب الزف348(، والحاكؿ )5539( أخرجف الـسائل )2)  (.111اف )ص(، وحسَّ

 (.3/124(، ولسان العرب، ٓبـ مـظقر )41/531( يـظر: تاريخ دمشؼ )3)

 (.63(، والسؾسؾة الصحقحة )14456مسـد أحؿد ) :-يف ذلؽ -( يـظر4)

 (.41/516(، وتاريخ دمشؼ )3/494(، والسقر )3/1174( يـظر: آستقعاب )5)



 

 

124 

124 

ُٕٗز   ُع

ا طابًدا مجاهًدا، وكان َجْؾًدا ققيًّا، إٓ أكف كان فؼقًرا شابًّ  كان أبق مسعقد 

ًٓ لقليت بؼقت يقمف، ويؽػَّ كػَسف طـ مسللة الـاس، وفجلًة  ا فعؿؾ يف السقق حؿَّ

الشاق،  ُطرضت طؾقف وضقػٌة رسؿقٌة يف الدولة َسُتريُحف مـ هذا العؿؾ البدين 

أجٍر دكققي، وثقاٍب ٌأخروي، وهل أن يؽقن أحد طؿال  وسقحصؾ مـ خاللفا طؾك

َـّ أبا مسعقد رفضفا، واطتذر طـفا بلدٍب ولطػ.  جؿع الصدقات، ولؽ

، َساِطًقا ملسو هيلع هللا ىلص قُل اهللسَبَعَثـِل رَ : ة كؿا رواها أبق مسعقد، فؼد قال صوإلقؽ الؼ

ـْ إِبِِؾ اْكَطِؾْؼ َأَبا َمْسُعقٍد، َوََل ُأْلِػَقـََّؽ َيْقَم : َقاَل ثؿ  اْلِؼَقاَمِة َتِجلُء َوَطَؾك َضْفرَِك َبِعقٌر ِم

َدَقِة َلُف ُرَغاٌء َقْد َغَؾْؾَتفُ  َٓ َأْكَطؾُِؼ، َما َأَكا بَِسائٍِر فِل َوْجِفل َهَذا، اْصِرْفَفا : ، َفُؼْؾُت الصَّ إًِذا 

إًِذا ََل ُأْكرُِهَؽ :  َطـ ل َيا َرُسقَل اهلل، فَؼاَل 
(1)

. 

 !.؟ما سبب رفضف: الؼارئ أكؽ تتساءل أن متعجًبآ شؽ أيفا 

سقذهب ما يف كػسؽ أخل الحبقب حقـ تعؾؿ أكف شلء َوَقَر يف الـػس، تعؾؿقه مـ 

، َأْوَرَث هذه الـػقَس خشقًة مـ اهلل تحؿؾفؿ دائًؿا طؾك َتَجـُّب الشبفات ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

بآخرة العبد، فؽان القاحد مـفؿ حريًصا  ما يضرُّ  خشقَة القققع يف الؿحرمات، واتؼاِء كؾ  

اْجَعُؾقا »: ملسو هيلع هللا ىلصطؾك أن يجعؾ بقـف وبقـ الحرام مسافًة ٓ يخرقفا: طؿاًل بؼقل رسقل اهلل 

ـْ َأْرَتعَ  ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ اْستَْبَرَأ لِِعْرِضِف َودِيـِِف، َوَم ـَ الَْحََلِل، َم ـَ الَْحَراِم ُستَْرًة ِم فِقِف  بَقْـَُؽْؿ َوبَْق

َكالُْؿْرتِِع إَِلك َجـِْب اْلِحَؿك ُيقِشُؽ َأْن َيَؼَع فِقِف، َوإِنَّ لُِؽؾِّ َمِؾٍؽ ِحًؿك، َوإِنَّ ِحَؿك اهلل فِل  َكانَ 

«اْْلَْرِض َمَحاِرُمفُ 
(2)

فال تتعجب إن رأيَت بعَضفؿ يستغـل طـ بعض الُؿباحات َتَجـَُّب  :

 
 
ـَ »: يف هذا ققلف ملسو هيلع هللا ىلص القققع يف الؿحظقرات، وقد جاء طـ الـبل ُجَؾ ََل َيُؽقُن ِم إِنَّ الرَّ

                                      

 (.1576(، والسؾسؾة الصحقحة )688لؾطرباين )(، والؿعجؿ الؽبقر، 2947( يـظر: ســ أبل داود )1)

ـف إلباين يف الصحقحة )5569( أخرجف ابـ حبان )2)  (.869(، وحسَّ
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ـَ َحتَّك َيَدَع َما ََل َبلَْس بِفِ  «َحَذًرا لَِؿا بِِف بَلٌْس  ؛الُْؿتَِّؼق
(1)

وهذا أبؾغ دلقؾ طؾك ُحسـ  ،

  مصداًقا لؼقل :طبقديتفؿ هلل 
 
َـّاسِ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـْ َأْطبََد ال ِؼ الَْؿَحاِرَم َتُؽ «اتَّ

(2)
. 

الرتبقة الـبقية لفا أثرها البالغ يف تؽقيـ شخصقة هذا الشاب  ولؼد كاكت هذه

يمثُر العؿؾ  -مع َفْؼِرِه وقؾة ذات يِده -ك بلبل مسعقد، فؼد َجعؾت مـفإكصاري الُؿْؽـَّ 

، طؾك وضقػٍة رسؿقٍة يف الدولة: خشقَة أن يرتتَب طؾك طؿؾف فقفا فتـٌة  ًٓ ا يف السقق حؿَّ

َؿ  :فجؿقٌؾ أن أيعرف العبُد مـ أيـ يمتك لقحرتزبآخرتف،  َتْعِصُػ بف فتضرُّ  ولذلؽ َتَػفَّ

 
ُّ
 .«إًِذا ََل ُأْكرُِهَؽ »: وقال لف ،َردَّ فعؾ أبل مسعقد بلريحقة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

ُٙدافُع عّ ْٖ اهلَل   ُِ٘اّٙ آًاهَّر ِإ
تؾػ طـ أي غزوة مضت يف حقاة كاكت غزوة تبقك لفا ضروف صعبة تخ

  الؿسؾؿقـ فقفا كبقًرا، ولؿ يجدِ ، فؼد كان طدد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل
ُّ
ما يحؿؾفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

طؾقف، حقث كان الَظْفُر قؾقاًل، والؿسافة بعقدة، واْلَحرُّ شديًدا، ولؿ تؽـ هـاك مقزاكقة 

 
ُّ
الؿجتؿع اإلسالمل طؾك الصدقة لتجفقز الجقش  ملسو هيلع هللا ىلصلتسؾقح الجقش، فحث الـبل

 
ُّ
بفؿ يف ذلؽ قش الُعْسَرِة، ورغَّ بج ملسو هيلع هللا ىلصالؿتقجف لؾؼاء الروم يف تبقك الذي سؿاه الـبل

َز َجْقَش اْلُعْسَرِة َفَؾُف اْلَجـَّةُ »: قائاًل  ـْ َجفَّ «َم
(3)

. 

فؼام الؿسؾؿقن يتصدققن ويساهؿقن يف تجفقز هذا الجقش ُكؾٌّ بحسب صاقتف 

لؼؾة مالفؿ كان  -أبق مسعقد البدري :مـفؿ -وإمؽاكاتف، حتك أن جؿاطًة مـ الصحابة

ًٓ القاحد مـفؿ يذهب  ا لقجؿع الؿال فقضعف بقـ يدي  إلك السقق فقعؿؾ حؿَّ

طؾك  ردُّ فقفيزل اهلُل قرآًكا كع ذلؽ لؿ َيْسَؾؿقا مـ ألسـة الؿـافؼقـ، فلمو، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

                                      

حف، ووافؼف الذهبل.7899(، وحسـف، وأخرجف الحاكؿ والؾػظ لف )2451( أخرجف الرتمذي )1)  (، وصحَّ

ـف إلباين يف الصح2315(، والرتمذي )8195( أخرجف أحؿد )2)  (.931قحة )(، وحسَّ

 (.4451، 4418( يـظر: البخاري )3)
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 ويدافع بف طـ الؿممـقـ. ،الؿـافؼقـ

ـْ َأبِل َمْسُعقٍد  ا َأَمَرَكا َرُسقُل اهلل »: قال فَع َدَقِة ُكـَّا َكَتَحاَمُؾ َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ بِالصَّ

َدَقِة اْلَعظِقَؿِة، َفُقَؼاُل ُمَرا ُجُؾ بِالصَّ ، َفَجاَء َرُجٌؾ بِـِْصِػ َصاٍع، َوَجاَء ءٍ ُضُفقِرَكا، َفَقِجلُء الرَّ

ٍء َأْكَثَر مِـُْف، َفَؼاَل اْلُؿـَافُِؼقنَ 
ْ
ـْ َصَدَقِة : إِْكَساٌن بَِشل ٌّ َط

َهَذا، َوَما َفَعَؾ َهَذا إِنَّ اهلَل َلَغـِل

َّٓ ِرَياًء، َفلكزل اهلل ققلف تعالك َخُر إِ ْٔ ې ى ى ائ ﴿: ا

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

«[79: ]التقبة ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ
(1)

. 

ٌُٕ هلٔل  ٕٗزُض٘ٔه تعظٚ
غالٌم مؿؾقٌك يخُدُمف، وذات يقٍم أغضب هذا الغالُم أبا  كان ٕبل مسعقٍد 

مسعقد غضًبا شديًدا جعؾ أبا مسعقد يضربف بَسْقٍط كان يف يده، وفجلًة حدث أمٌر 

 طجقٌب يظفر مـ خاللف مدى تعظقِؿف هلل ورسقلف.

َْكَصاِري   ْٕ  ا
ـْ َأبِل َمْسُعقدٍ ُكـُْت َأْضِرُب ُغاَلًما َمْؿُؾقًكا لِل »: َقاَل  فَع

ْقطِ  ـْ َخْؾِػل َيُؼقُل ، بِالسَّ
ـْ  َفَؾْؿ َأْفَفؿِ ، اْطَؾْؿ َأَبا َمْسُعقدٍ : َفَسِؿْعُت َصْقًتا مِ

ْقَت مِ الصَّ

ا َدَكا مِـ ل، اْلَغَضِب  ، َفَؾؿَّ ، َأَبا َمْسُعقدٍ اْطَؾْؿ : َفنَِذا ُهَق َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا ُهَق َرُسقُل اهلل َفالَتَػتُّ

ـْ َهقَْبتِِف، َفَؼاَل َمْسُعقدٍ اْطَؾْؿ َأَبا 
ـْ َيِدي مِ

ْقُط مِ اْطَؾْؿ َأبَا َمْسُعقٍد َأنَّ اهللَ : ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَسَؼَط السَّ

َأَما : ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل ، َيا َرُسقَل اهلل، ُهَق ُحرٌّ لَِقْجِف اهلل: ، َفُؼْؾُت ِمـَْؽ َطَؾك َهَذا اْلُغََلمِ  َأْقَدُر َطَؾْقَؽ 

َٓ َأْضِرَب َمْؿُؾقًكا َأَبًداَلْق َلْؿ َتْػَعْؾ َلَؾَػَحْتَؽ الـَّارُ  «، َفَحَؾْػُت َأْن 
(2)

. 

يظفر َقْدُر  وهؽذا يف وسط مقجة الغضب العارمة التل اطرتت أبا مسعقٍد 

 
 
  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

 
  .هقبًة لف وتعظقًؿا ملسو هيلع هللا ىلص يف قؾبف: فؼد سؼط السقط مـ يده طـد رؤيتف لؾـبل

                                      

ظر: البخاري )1) ـ حبان )2531(، والـسائل )1118(، ومسؾؿ )4668( ـي ـ خزيؿة )3338(، واب  (.2453(، واب

 (.1948(، وســ الرتمذي )17128(، ومسـد أحؿد )1659( يـظر: صحقح مسؾؿ )2)



 

 

127 

 أُتى هسُعىٍد الَثذِسيُّ 127

 
ُّ
َره الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلؽ كؾؿح مدى خقفف مـ اهلل وتعظقِؿف لف سبحاكف وذلؽ حقـ ذكَّ

 يده، وأطتؼ الغالم، وأقسؿ أن ٓ يضرب مؿؾقًكا أبًدا.  بؼدرة اهلل وطذابف، فؽػَّ 

فقا لروطة اإليؿان الذي بؽؾؿٍة واحدٍة ُيْخرُج صاحَبف كطقق الـجاة مـ وسط 

 .أمقاج الغضب الُؿفؾؽة

 اهلٔل ِٚىٖ يف ضبدٔاُد
الؿشاهد، وخرج يف العديد مـ  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل  لؼد شفد أبق مسعقد 

 
ُّ
 وهق طـف راٍض. ملسو هيلع هللا ىلصالسرايا، حتك مات الـبل

ثؿ جاهد يف طصر الخالفة الراشدة حؼ جفاده، فؼد خرج مجاهًدا يف ركب 

 .الػاتحقـ لؾشام، ومصر، والعراق، وفارس

 :يف مقاديـ الجفاد وذلؽ يفوإلقؽ صػحًة ُمْدِهَشًة مـ صػحات بطقٓتف 

 اهَبِٔطا فتُح
الَبْفـََسا، وكان  :ُتسَؿكولؿا دخؾ الؿسؾؿقن مصر استعصت طؾقفؿ إحدى ُمُدكِفا 

أمقر جقش الؿسؾؿقـ الؿقكؾ بػتحفا طقاض بـ غاكؿ إشعري، ومعف يف الجقش طدد 

 جؿقًعا. رضل اهلل طـفؿ أبق مسعقد البدري  :مـ الصحابة العظؿاء، مـفؿ

ولؿا حاصرها الؿسؾؿقن أرسؾ إلقفؿ َمؾُؽفا رجاًل مـ قساوستف يطؾب مـ 

وسبب مجقئفؿ،  ،قائدهؿ أن يرسؾ إلقف وفًدا مـ وجفاء أصحابف لقسللفؿ طـ أمرهؿ

وأبق مسعقد البدري، ، الؿغقرة بـ شعبة: مـفؿ ،فلرسؾ إلقف وفًدا مـ وجفاء الصحابة

أرقؿ، ومعاوية بـ الحؽؿ الثؼػل  وزيد بـ ثابت، وأبق أيقب إكصاري، وزيد بـ

 فدخؾقا طؾك الؿؾؽ تؽسقهؿ طزُة اإلسالم، وتعؾقهؿ هقبُة اإليؿان، فسللفؿ ،

أن  :-بثباٍت  -كؿا تػعؾ الروم، فلخربوه ،طـ سبب طدم سجقدهؿ أمامف تعظقًؿا لف

دار بقـفؿ حقار صقيؾ ، ثؿ ديـفؿ يـفاهؿ أن يسجدوا لغقر اهلل الؿؾؽ القاحد الؼفار
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 سللف
 
دطقه إلك اإلسالم ، ثؿ وطـ اإلسالم فلجابقه بلجقبة شافقة وافقة ؿ فقف طـ الـبل

 واكصرفقا إلك معسؽرهؿ. ،فلبك، فعرضقا طؾقف الجزية فلبك، فلكذروه بالؼتال

الروم أهبة آستعداد، وشددت الحراسة طؾك أسقار الحصـ، ووضعت  فلخذِت 

 طؾقف آٓت الحرب، وَأْحَؽَؿت غؾؼ إبقاب، فاستصعب الػتح طؾك الؿسؾؿقـ.

 البدريُّ وجؿاطة معف ٕمقرهؿ بػؽرة ٓ 
ولؿا صال الحصار جاء البطُؾ أبق مسعقدٍ

العالؿقـ، أٓ وهل أن تحؿؾ كتقبٌة يؼقدها أبق  َيْؼدُم طؾقفا إٓ مـ باع كػسف هلل رب  

ساللَؿ خشبقة وذلؽ طـدما ُيْسِدُل الؾقُؾ ستقَره، فقتسؾؾقا كحق إسقار  مسعقد 

ـْ طؾقفا، فقؼػزوا داخؾ  تسؾؾ الَؼَطا، فقؾصؼقا ساللؿفؿ بإسقار فقتسؾؼقها ويؼتؾقا َم

 الحصـ ويؼتؾقا حراس إبقاب، فقػتحقها ويدخؾ الؿسؾؿقن.

ون إرض كحق أسقار الحصـ  َـّ الؾقُؾ قام أبق مسعقٍد وإبطال معف َيُخدُّ ولؿا َج

فؿ، كلهنؿ وهؿ يحؿؾقن ساللؿفؿ طؾك طقاتؼفؿ كؿا يحؿؾقن أرواحفؿ طؾك أكػ  

أشباٌح يتحركقن يف ضالم الؾقؾ وسؽقكف، وفجلًة تسؾؼقا إسقار يف خػة الطقر، فؼتؾقا 

لحدثقا مؼتؾًة طظقؿًة يف حراس إبقاب ومـ مـ طؾقفا وقػزوا داخؾ الحصـ ف

فتحقا أبقاب الحصـ، ، ثؿ ٓقاهؿ مـ جـد الروم، وكؾ هذا يف سرطة تشبف لؿح البصر

أول مـ فتح أبقابف، فدخؾ جقُش الؿسؾؿقـ، وتؿ الـصر  وكان أبق مسعقد 

والحؿد هلل رب العالؿقـ
(1)

. 

ٞٔ عوٟ تطبِٚق سسُصٕ  اهطِ
يف َرْكِب الػاتحقـ الذيـ حؿؾقا كقر اإلسالم إلك أرض  كان أبق مسعقٍد 

ـُ الَقؿانِ »فارس، فؾؿا ُفتحت  َم َفْقَق   َصؾَّك ُحَذْيَػُة ب ـِ َفَتَؼدَّ بِالـَّاِس بِاْلَؿَدائِ

                                      

 (.283 -2/257( يـظر: فتقح الشام )1)
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ـْ َصاَلتِِف َقاَل َلفُ 
ا َفَرَغ مِ اٍن، َفَلَخَذ َأُبق َمْسُعقٍد بَِؼِؿقِصِف َفَجَبَذُه َفَرَجَع، َفَؾؿَّ  َأُبق َمْسُعقدٍ  ُدكَّ

 : َْقَق َوَيْبَؼك الـَّاُس َخْؾَػُف؟، فاُم مَكَفك َأْن َيُؼقَم اإْلِ  ملسو هيلع هللا ىلص َؾْؿ َأنَّ َرُسقَل اهللعَأَلْؿ ت

ـَ َمَدْدَتـِل: فَؼاَل ُحذيػُة  «َبَؾك، َقْد َذَكْرُت ِحق
(1)

. 

َْكَصاِري   ْٕ َر صالَة العصر نَّ اْلُؿِغقَرَة إ»: قال وطـ َبِشقر ْبـ َأبِل َمْسُعقٍد ا ـَ ُشْعَبَة َأخَّ ْب

َْكَصاِريُّ فؼال، َيْقًما َوُهَق أمقُر اْلُؽقَفةِ  ْٕ أما ؟ َما َهَذا َيا ُمِغقَرةُ : َفَدَخَؾ َطَؾْقِف َأُبق َمْسُعقٍد ا

ََلةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َكَزَل ِجْبرِيُؾ : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصواهلل لؼد َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل  ـِل، َفَلْخَبَركِل بَِقْقِت الصَّ ، َفَلمَّ

ْقُت َمَعفُ  ْقُت َمَعفُ ، ثؿ َفَصؾَّ ْقُت َمَعفُ ، ثؿ َصؾَّ ْقُت َمَعفُ ، ثؿ َصؾَّ ْقُت َمَعفُ ، ثؿ َصؾَّ َيْحُسُب ، َصؾَّ

ْؿُس  ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَأْيُت َرُسقَل اهلل، بَِلَصابِِعِف َخْؿَس َصَؾَقاٍت  ـَ َتُزوُل الشَّ ْفَر ِحق ، َصؾَّك الظُّ

ـَ  َرَها ِحق ، َوَرَأْيُتُف ُيَصؾ ل اْلعَ َوُربََّؿا َأخَّ ْؿُس ُمْرَتِػَعٌة َبْقَضاُء َقْبَؾ َأْن صَيْشَتدُّ اْلَحرُّ َر َوالشَّ

ْػَرةُ  ْؿِس، صَفَقـْ ، َتْدُخَؾَفا الصُّ اَلِة َفَقْلتِل َذا اْلُحَؾْقَػِة َقْبَؾ ُغُروِب الشَّ ـَ الصَّ
ُجُؾ مِ ِرُف الرَّ

ـَ َتْسُؼُط الشَّ  َرَها َوُيَصؾ ل اْلَؿْغِرَب ِحق ُُفُؼ، َوُربََّؿا َأخَّ ْٕ ـَ َيْسَقدُّ ا ْؿُس، َوُيَصؾ ل اْلِعَشاَء ِحق

ًة بَِغَؾسٍ  ْبَح َمرَّ ًة ُأْخَرى َفَلْسَػَر بَِفا، ثؿ َحتَّك َيْجَتِؿَع الـَّاُس، َوَصؾَّك الصُّ ، ثؿ َصؾَّك َمرَّ

«َيُعْد إَِلك َأْن ُيْسِػرَ  َوَلؿْ ، َكاَكْت َصاَلُتُف َبْعَد َذلَِؽ التَّْغؾِقَس َحتَّك َماَت 
(2)

. 

مؽاكة أبل مسعقد العؾؿقة بقـ  -مـ خالل هذيـ الؿققػقـ -وهؽذا تظفر

ـة، وكذلؽ كرى  وكذلؽ مدى حرصف ، ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل  طؾك تطبقؼ السُّ

 . أمراء ، أو سعة صدر الصحابة طـد سؿاع الـصقحة سقاًء كاكقا أئؿة

ًُٞلاُُت  اهِاِع بنَي ٕ اهعوٌٚ
مؽاكة طؾؿقة بقـ الـاس، فؼد كاكقا يلتقكف، ويستػتقكف،  كان ٕبل مسعقٍد 

                                      

 (.761(، ومستدرك الحاكؿ )611ســ أبل داود )( يـظر: صحقح 1)

 (.394(، وســ أبل داود )17189(، وأحؿد )521( يـظر: البخاري )2)
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  -ويطؾبقن العؾؿ طؾك يديف، فؼد كان
ُّ
معدوًدا يف طؾؿاء الصحابة -كؿا قال طـف الذهبل

(1)
. 

اِد َقاَل  ـْ َسالٍِؿ اْلَبرَّ َْكَصاِريَّ َأبَا َمْسُعقدٍ »: فَع ْٕ ـَ َطْؿٍرو ا ْثـَا : َفُؼْؾـَا َلفُ ، َأَتْقـَا ُطْؼَبَة ْب َحد 

ـْ َصاَلِة َرُسقِل اهلل  َٓ ُأَصؾ ل َلُؽْؿ َكَؿا َرَأْيُت َرُسقَل : فؼال، ملسو هيلع هللا ىلصَط : ُيَصؾ ل؟ َفُؼْؾـَا ملسو هيلع هللا ىلص َأ

ـَ َأْيِديـَا فِل اْلَؿْسِجدِ : قال سالؿ، َبَؾك ْقِف َطَؾك ُرْكَبَتقْفِ ، ثؿ َفَؽبَّرَ ، َفَؼاَم َبْق ، َرَكَع َفَقَضَع َكػَّ

ٍء مِـْفُ ، َوُفِصَؾْت َأَصابُِعُف َطَؾك َساَققْفِ 
ْ
ـْ إِْبَطْقِف َحتَّك اْسَتَؼرَّ ُكؾُّ َشل : َقاَل ، ثؿ َوَجاَفك َط

ـْ َحِؿَدهُ  ٍء مِـْفُ ، َسِؿَع اهللُ لَِؿ
ْ
َوَجاَفك ، َكبََّر َوَسَجدَ ، ثؿ َفاْسَتَقى َقائًِؿا َحتَّك اْسَتَؼرَّ ُكؾُّ َشل

ـْ إِْبَطْقِف َحتَّ  ٍء مِـْفُ َط
ْ
ٍء ، ثؿ ك اْسَتَؼرَّ ُكؾُّ َشل

ْ
َرَفَع َرْأَسُف َفاْسَتَقى َجالًِسا َحتَّك اْسَتَؼرَّ ُكؾُّ َشل

َهَؽَذا َكاَكْت َصاَلُة : َقاَل ، ثؿ َفَصؾَّك بِـَا َأْرَبَع َرَكَعاٍت َهَؽَذا، َسَجَد الثَّاكَِقةَ ، ثؿ مِـْفُ 

َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل اهللَهَؽَذا َرَأْيُت : َقاَل ، أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقلِ 
(2)

. 

ـَ العراَق  :محبة يف قؾقب تالمذتف وقد كاكت ٕبل مسعقٍد  فنكف لؿا َسَؽ

ثؼتِفؿ وكصحفؿ، فخرج يقًما  زمـًا التػ الـاُس حقلف فقفا وتعؾؼقا بف، وأصبح َمَحطَّ 

ان الؽقفة فخرجقا معف  وقد أراد سػًرا فقجد الـاس يـتظروكف لقشقعقه، وكان مـ ُسؽَّ

ا َذَهُبقا ُيَػاِرُققَكفُ » حتك بؾغ الؼادسقة، إِكََّؽ َقْد َرَأْيَت َخْقًرا ، َرِحَؿَؽ اهللُ : َقاُلقا، َفَؾؿَّ

ْثـَا بَِحِديٍث ، َوَشِفْدَت َخْقًرا َأَجْؾ، َرَأْيُت َخْقًرا : فَؼاَل ، َطَسك اهلُل َأْن َيـَْػَعـَا بِفِ َحد 

َماِن لِ ، َوَشِفْدُت َخْقًرا ْرُت لَِفَذا الزَّ َفاتَُّؼقا اهلَل ، ُيَراُد بِل رٍّ شَوَقْد َخِشقُت َأْن َأُكقَن ُأخ 

دٍ  :َوَطَؾْقُؽْؿ بِاْلَجَؿاَطةِ  َة ُمَحؿَّ ـْ َيْجَؿَع ُأمَّ َواْصبُِروا َحتَّك َيْسَتِريَح ، َطَؾك َضاَلَلةٍ  َفنِنَّ اهلَل َل

ـْ َفاِجرٍ ، أو َبرٌّ 
«ُيْستََراَح مِ

(3)
. 

                                      

 (.4/115( سقر أطالم الـبالء )1)

 (.863(، وســ أبل داود )1137(، والـسائل )17176( يـظر: أحؿد )2)

 (.163( أخرجف الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )3)



 

 

131 

 أُتى هسُعىٍد الَثذِسيُّ 131

 ٕٗآِي بٚٔت ملسو هيلع هللا ىلصٕ هوِيبِّ سٗب
ُحبًّا شديًدا، وكان يـاصرهؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصُيحبُّ آل بقت رسقل اهلل  كان أبق مسعقٍد 

َٓ ُأَصؾ ل فِقَفا َطَؾك آِل »: ويمازرهؿ، ويدطق لفؿ، وكان يؼقل لؾـاس ْقُت َصاَلًة  َلْق َصؾَّ

ٍد  «َما َرَأْيُت َأنَّ َصاَلتِل َتتِؿُّ  ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ
(1)

. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوٓ شؽ أن هذا الُحبَّ يف إصؾ كابٌع مـ ُحبف لرسقل اهلل 

ِّ دًا١ٔ امل  طوٌنَئسسُصٕ عوٟ سق
كان  طـفؿ جؿقًعارضل اهلل الػتـة بقـ طؾل ومعاوية بعد مؼتؾ طثؿان  ولؿا وقعِت 

 مؿـ بايع طؾقًّ 
ا وأيََّده، وقد ذكركا حبَّف ٔل بقت الـبقة، ولؽـف كان مع ذلؽ أبق مسعقدٍ

حريًصا طؾك حؼـ دماء الػريؼقـ، وكان الَقَرُع الذي يسقطر طؾك تصرفاتف يحؿؾف دائًؿا 

 طؾك اجتـاب ما يظـف مـ الشبفات خشقة القققع يف الُؿفؾؽات.

 
ٌّ
ا أراد َطؾِل ـَ اْسَتْخَؾَػ َأَبا َمْسُعقٍد إَْكَصاِريَّ   وَلؿَّ ق  الخروج إَِلك معركة ِصػ 

َأْهَؾَؽ اهلُل َأْطَداَءُه َوَأْضَفَر َأمِقَر  -َواهلل -َقدْ : َطَؾك اْلُؽقَفِة، َفَؽاُكقا َيُؼقُلقَن َلفُ 

، َفَقُؼقُل  ـَ   -إِك ل: اْلُؿْممِـِق
ِ
ـِ َطَؾك إُْخَرى،  -َواهلل ُه َضَػًرا َأْن َتْظَفَر إِْحَدى الطَّائَِػَتْق َما َأُطدُّ

ْؾُح. : َقاَل  !؟َفَؿفْ : َقاُلقا  الصُّ

 : وقال لؾـاس ،َطَؾك مِـْبَِر اْلُؽقَفةِ  وقد صعد أبق مسعقد 
َ
َما ُيَعدُّ َفْتًحا َأْن َيْؾتَِؼل

ـْ َهُمِٓء َوَهُمِٓء َضَفَرْت َهَذاِن اْلَحقَّاِن، َفقَْؼتُُؾ َهُمِٓء 
َهُمِٓء، َحتَّك إَِذا َلْؿ َيبَْؼ إِٓ َرْجَرَجٌة مِ

ـَ اهلُل ِدَماَءُهْؿ، َوُيْصؾَِح بَْقـَُفؿْ  َـّ اْلَػتَْح َأْن َيْحِؼ
، َوَلؽِ ـِ إِْحَدى الطَّائَِػَتْق

(2)
. 

ُكـُْت : الػتـة تؿاًما، ولؿا ُسئؾ طـ سبب ذلؽ قال ثؿ اطتزل أبق مسعقٍد 

                                      

 (.1344( أخرجف الدارقطـل يف ســف )1)

 (.212(، وتاريخ خؾقػة بـ خقاط )3/658( يـظر: تاريخ اإلسالم، لؾذهبل )2)
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َٓ  َرُجاًل   إَْكِػ، 
َّ
َٓ ا َيْسَتِؼؾُّ مِـ ل َأَحٌد َشْقئً َطِزْيَز الـَّْػِس، َحِؿل ُه، َفَلْصبََح  َغْقرُ ، ُسْؾَطاٌن َو

ـَ َأْن آُخَذ َسْقِػل،  ـَ َأْن ُأقِقَْؿ َطَؾك َما َأْرَغَؿ َأْكِػل َوَقبََّح َوْجِفل، َوَبْق ل ُيَخق ُرْوَكـِل َبْق
ُأَمَرائِ

ْضِرَب، َفَلْدُخَؾ الـَّارَ َفلَ 
(1)

. 

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
مصر والعراق وفارس، ووبعدما صاف قطار العؿر بلبل مسعقد يف بالد الشام 

لقختؿ  :فاتًحا وأمقًرا ومعؾًؿا، يرجع بف إلك الؿديـة الؿحطة إولك التل اكطؾؼ بف مـفا

ـْ اْسَتَطاَع َأنْ »: ملسو هيلع هللا ىلصحقاتف فقفا، فقػقز بؼقل حبقبف  َفنِكِّل  ؛َفْؾَقُؿْت بَِفا قَت بِالَؿِديـَةِ ؿيَ  َم

ـْ َيُؿقُت بَِفا «َأْشَػُع لَِؿ
(2)

. 

: كف مات يف خالفة طؾل بـ أبل صالب، وققؾإ :وقد اخُتؾػ يف زمـ وفاتف فؼد ققؾ

جؿقًعا رضل اهلل طـفؿ يف زمـ معاوية
(3)

. 

 

 ،الثذسيِّ عي أتي هسعىٍد سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 
  

                                      

 (.41/533(، وتاريخ دمشؼ )3/495( يـظر: سقر أطالم الـبالء )1)

حف إلباين يف الصحقحة )3917(، والرتمذي )5437( أخرجف أحؿد )2)  (.2928(، وصحَّ

 (.3/492(، وسقر أطالم الـبالء )3/1174(، وآستقعاب )6/429التاريخ الؽبقر )( يـظر: 3)
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 َهعُشوٍس تشُش تُي الثَشاِء تي

 

ِّ ُّ اهَبَسا١ٔ ب ُِّدكٍ ٔبػُس ب  (1)ًَعُسٍٗز ض
يبدأ مـ حقث اكتفك حديثـا   إنَّ حديثـا طـ حقاة بِْشر بـ الرباء بـ معرور

 : سمال كػسفالطـ أبقف، حقث ذكركا أكف مات وترك ولًدا صالًحا، ومـ هـا يطرح 

ُّ اهَبَسا١ًَّٔ ب  ؟ػُس ب
ُف ُخَؾقَْدُة بِـُْت  ، َوُأمُّ ُّ إكصاريُّ

 الخزرجل
ُّ
ؾؿل ـِ َصخر السُّ ـِ َمْعُروِر ب ـُ اْلبََراِء ْب هق بِْشُر ْب

ـِ َثابِِت بْ  وكاكت مـ فضؾقات  ،أم بشر :ـِ َخالٍِد إَْشَجعقة إكصارية، كاكت تؽـكَققِْس ْب

ا هبا حـقكًا، وكان بِْشٌر بارًّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الصحابقات، وكاكت تروي الحديث طـ رسقل
(2)

. 

  
 
ـُ الرباء مع أبقف طؾك َيد مصعب بـ طؿقر يف يثرب قبؾ هجرة الـبل  أسؾؿ بِْشُر ب

 شفد بقعة العؼبة ، ثؿ إلقفا ملسو هيلع هللا ىلص
 
ٓ يػارقف  ملسو هيلع هللا ىلص الؽربى، وبعد مقت أبقف بؼل مع الـبل

 كالظؾ يف واضحة الـفار، يـفؾ مـ طؾؿف وأخالقف، ويشفد معف كؾ مشاهده، فؼد َشِفدَ 

َماة الؿشفقريـ، ولؿ تػتف غزوة مع  َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَخـَْدَق، َواْلُحَدْيبَِقَة، وكان مـ الرُّ

َسـَة َسْبٍع مـ الفجرةحتك مات بَخقَْبَر  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
(3)

. 

                                      

(1 
ُّ
 لبـل سؾؿة، وسقلتك تخريجف. ملسو هيلع هللا ىلص( هؽذا قال الـبل

(، ومعرفة الصحابة 1/167(، وآستقعاب )3/571(، والطبؼات الؽربى )4964( يـظر: الؿستدرك )2)

(1/378.) 

(، وآستقعاب 3/571(، والطبؼات الؽربى )1199الؽبقر )(، والؿعجؿ 4964( يـظر: الؿستدرك )3)

 (.1/269(، والسقر )1/167)
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ُّ
د اهلل يف بإلك الؿديـة آَخك بقـ بِْشر بـ الرباء وبقـ واقد بـ ط ملسو هيلع هللا ىلصولؿا هاجر الـبل

رضل اهلل طـفؿ جؿقًعامشفد اإلخاء العظقؿ بقـ الؿفاجريـ وإكصار 
(1)

. 

َِ ُأُسٕدٗيف َ٘ٙ   
َماة مـ أماكـفؿ ـْ ، ارتبؽت صػقف الؿسؾؿقـ الؿجاهديـ بعد كزول الرُّ ولؽ

ـُ الَبَراء،  بِْشرُ  :يحقطقن بف، ويصدون طـف، مـفؿ ملسو هيلع هللا ىلصثبتت صائػٌة مع رسقل اهلل  ب

ولؽـفؿ ُأْجِفدوا مـ صقل الؼتال وشدتف إجفاًدا شديًدا، فللؼك اهلل طؾقفؿ الـَُّعاِس، 

ـُ الَعَقام  يصػ الؿشفد  لتسرتيح أبداهنؿ، وَتْفَدُأ كػقسفؿ، وها هق ذا الزبقُر ب

حقـ اشتد الخقُف طؾقـا أرسؾ اهلُل طؾقـا الـقَم،  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد رأيتـل مع رسقل اهلل »: قائاًل 

«فؿا مـا مـ رجؾ إٓ ذقـف يف َصْدِره
(2)

ُكـُْت »:  بق صؾحة إكصاريُّ أويؼقل  ،

ـْ َيِدي مَِراًرا، َيْسُؼُط 
اُه الـَُّعاُس َيْقَم ُأُحٍد، َحتَّك َسَؼَط َسْقِػل مِ ـْ َتَغشَّ َوآُخُذُه، فِقَؿ

َّٓ َيِؿقدُ  «َوَيْسُؼُط َفآُخُذُه، َفَرَفْعُت َرأِسل َفَجَعْؾُت َأْكُظُر، َوَما مِـُْفْؿ َيْقَمئٍِذ َأَحٌد إِ
(3)

َتْحَت  

َحَجَػتِفِ 
(4)

ـْ الـَُّعاسِ  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: َفَذلَِؽ َقْقُلُف تعالك، مِ

[154: آل طؿران] ﴾پ ڀ ڀ ڀ
(5)

. 

ـْ  اًل جَر رَ شَة طَ عَلَؼْد َرَأْيتـِل َيْقَمئٍِذ فِل َأْربَ »: ر إكصاريُّ سويؼقل أبق القَ 
مِ

َّٓ ، َوَقْد َأَصاَبـَا الـُّ ملسو هيلع هللا ىلصَقْقمِل إَلك َجـِْب َرُسقِل اهلل    َيُغطُّ َعاُس َأَمـًَة مِـُْف، َما مِـُْفْؿ َرُجٌؾ إ

ـِ  َغطِقًطا، َوَلَؼْد َرَأْيت َسْقَػ  ـِ اْلَبَراِء ْب ـْ َيِدِه َوَما َيْشُعُر بِِف، َوَأَخَذُه  َمْعُرورٍ بِْشِر ْب
َسَؼَط مِ

                                      

 (.1/269(، وسقر أطالم الـبالء )1/167(، وآستقعاب )5/412( الطبؼات الؽربى )1)

 : أخرجف ابـ إسحاق بسـد صحقح.-(2/179كؿا جاءت يف إحاديث الصحقحة ) -( قال صاحب السقرة2)

 ( يتحرك ويضطرب.3)

 ( اْلَحَجَػة: التُّْرُس.4)

 (.3118(، والرتمذي )3841( يـظر: البخاري )5)
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ـَ َلَتْحتـَا َوإِنَّ ، ؿَ َبْعَد َما َتَثؾَّ  ق
«اْلُؿْشِركِ

(1)
. 

ُِّدكٍ ب ُّ اهَبَسا١ٔ ض  ػُس ب
ـُ َمعرور    كان الرباُء ب

ُّ
سقدهؿ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصسقَد بـل سؾؿة، فؾؿا مات جعؾ الـبل

، ولؽـ لؿ َيؾبث طؿرو بـ الجؿقح بعده الصحابل الجؾقؾ طؿرو بـ الجؿقح 

 
ُّ
ـْ َسقُِّدُكْؿ َيا َبـِل »: بعدها لبـل سؾؿة ملسو هيلع هللا ىلصكثقًرا حتك مات يقم أحد شفقًدا، فؼال الـبل َم

َّٓ َأنَّ فِقِف ُبْخاًل، فَؼاَل رسقُل اهلل : قاُلقا ؟َسَؾَؿةَ  ـُ َقْقٍس إِ ـَ : ملسو هيلع هللا ىلصاْلَجدُّ ْب َوَأيُّ َداٍء َأْدَوى ِم

ـِ َمْعُرورٍ  ـُ اْلَبَراِء ْب «اْلُبْخِؾ، َبْؾ َسقُِّدُكْؿ بِْشُر ْب
(2)

. 

َِلٔ ْٞ ب ٖٙ ٕٞٓد  ٕٞ ٙٔ٘دٙ
 ، وجاءت السـة السابعة مـ الفجرة

ُّ
فقفا بجقشف لغزو يفقد خقرب  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج الـبل

الذيـ هاجؿقا الؿسؾؿقـ وحاصروا الؿديـة مع قريش يف جقش إحزاب، وكان بشُر 

ـُ الرباء أحد أبطال هذه الغزوة  ، ب
َّ
فقفا  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد أبؾك فقفا َبالًَء حسـًا، وكان يرافؼ الـبل

 ، ولؿا هزم اهلُل القفقد، خطقة بخطقة
ُّ
َفَلْهَدْت َلُف  ،فقفا ملسو هيلع هللا ىلصوُفتِحت خقرب مؽث الـبل

ْتَفا، َوَقْد َسَلَلْت  ٌة بَِخقَْبَر َشاًة َمْصؾِقًَّة َسؿَّ اِة َأَحبُّ إَِلك: امرأٌة يُفقِديَّ ـَ الشَّ
 َأيُّ ُطْضٍق مِ

َراعُ : َفِؼقَؾ َلَفا؟ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  ؿ  ، الذ  ـْ السُّ
اةِ َفَلْكَثَرْت فِقَفا مِ َؿْت َسائَِر الشَّ ، ثؿ ، َوَسؿَّ

ـَ َيَدْي َرُسقِل اهلل  ا َوَضَعْتَفا َبْق َراَع َفاَلَك مِـَْفا ُمْضَغًة َفَؾْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت بَِفا، َفَؾؿَّ َتـَاَوَل الذ 

ـِ َمْعُروٍر  ـُ اْلَبَراِء ْب ، ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقْد َأَخَذ مِـَْفا َكَؿا َأَخَذ َرُسقُل اهلل ُيِسْغَفا، َوَمَعُف بِْشُر ْب

ا بِْشٌر  ا َرُسقُل اهلل َفَلَساغَ  َفَلمَّ اْرَفُعقا َأْيِدَيُؽْؿ َفنِنَّ : َقاَل ، ثؿ َفَؾَػَظَفا ملسو هيلع هللا ىلصَفا، َوَأمَّ

                                      

 (.1/296( مغازي القاقدي )1)

(، وقال: َصِحقٌح َطَؾك َشْرِط 4965(، والحاكؿ )1213(، والطرباين يف الؽبقر )8118( أخرجف البزار )2)

 ُمْسؾٍِؿ، ووافؼف الذهبل.
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ـْ  َفا َمْسُؿقَمةٌ  ُطْضًقا ِم  ، ثؿ ، فرفع الـاُس أيديفؿ طـفاَأْطَضائَِفا ُيْخبُِركِل َأكَّ
ُّ
َأْرَسَؾ الـبل

: َكَعْؿ، مـ أخَبَرَك؟ قال: فَؼاَلْت  ،؟َأَسَؿْؿِت َصَعاَمِؽ َهَذا: َفَؼاَل  ،إَِلك َصاِحَبتَِفا ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ َقْقمِل َما َلْؿ : َفَؼاَلْت  َما َحَؿَؾِؽ َطَؾك َذلَِؽ؟: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل أخَبَرتـل هذه يف َيدي
َبَؾْغَت مِ

ِذي َصـَْعُت، َوإِْن ُكـَْت َمؾًِؽا َأَرْحُت ضإِْن ُكـَْت َكبِقًّا َلْؿ يَ : َيْخَػ َطَؾْقَؽ، َفُؼْؾُت  َك الَّ رَّ

َطِؽ َطَؾلَّ : ملسو هيلع هللا ىلصالـَّاَس مِـَْؽ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  َٓ َكْؼُتُؾَفا يا َرُسقل : ، َفَؼاُلقاَما َكاَن اهللُ لُِقَسؾِّ َأ

َطـَْفا َوَلْؿ ُيَعاقِْبَفا ملسو هيلع هللا ىلص، َفَعَػا َٓ : اهلل؟ فَؼاَل 
(1)

. 

 
ُّ
ولؽـ يبؼك ، صقرة حقة لؾعػق طـد الؿؼدرة ٓ مثقؾ لفا ملسو هيلع هللا ىلصوهـا ُيجسد لـا الـبل

 مفؿ: سمال

ِّ ًا ًصرُي بػِس  ؟ا١ٔاهرَب ب
ـُ اْلَبَراِء  ـْ َمَؽاكِفِ » أما بِْشُر ْب

ْقَؾسانِ ، َفَؾْؿ َيُؼْؿ مِ َحتَّك َطاَد َلْقُكُف كالطَّ
(2)

 ،

َل َحتَّك َكاَن ، وماَصَؾُف َوَجُعُف مِـْفُ  َّٓ َما ُحق  ُل إِ «َما َيَتَحقَّ
(3)

ؿُّ ،  ، مـ جسده فؼد تؿؽـ السُّ

فؽلين بف وهق يؾتؼط ، وأكف مقت، ووجد إَلَؿ يتزايد َفَعؾَِؿ َأكَُّف َلْقَس بِـَاٍج ، وُأْكِفؽت ققاهُ 

، يؿأل هبا طقـقف وقؾبف ملسو هيلع هللا ىلصأكػاسف بصعقبة يـظر كظرًة صقيؾًة حادًة طؿقؼًة إلك كبقف وحبقبف 

كظرًة يقدع هبا مـ هق أحبُّ إلقف مـ كػسف التل ستخرج مـ الدكقا ، وجفف الشريػمـ 

 ، بعد قؾقؾ
 
ود أسًػا يحـق طؾقف، ودمقع الحاضريـ تـساب طؾك الخد ملسو هيلع هللا ىلص وكلين بالـبل

ـُ اْلَبَراِء شػتقف بؽؾؿاٍت ُتَعبَّرُ ، ثؿ ةِ شباهبارَ طؾك سقد بـل سؾؿة، وِخق طـ  ُيحرك بِْشُر ْب

 ُحبٍّ صادٍق 
 
َلَؼْد َوَجْدُت َذلَِؽ ، َوالَِّذي َأْكَرَمَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص كابٍع مـ إيؿاٍن طؿقٍؼ فقؼقل لؾـبل

تِل َأَكْؾُت  ا ، فِل ُأْكَؾتِل الَّ َص َصَعاَمَؽ، َفَؾؿَّ َّٓ َأك ل َكِرْهت َأْن ُأَكغ  َفنِْن َمـََعـِل َأْن َأْلُػَظفا إِ

                                      

 (.719(، ومستدرك الحاكؿ )4512 -4511وســ أبل داود )(، 4165 -2474( يـظر: صحقح البخاري )1)

 تغقر لقكف مائاًل، لؾسقاد. :( أي2)

 ( طـ طروة بـ الزبقر.1214( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )3)
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َٓ تُؽقَن َأْدَغْؿَتفاَأَكْؾَت َما فِل فِقَؽ َلْؿ َأْرَغْب بِـَْػِسل  ـْ َكْػِسَؽ، َوَرَجْقُت َأْن  «َط
(1)

،
(2)

. 

 !.؟يف قؾبؽ ملسو هيلع هللا ىلصألفذا الحد َبَؾَغ ُحبُّ رسقل اهلل ، واهلل ما أروطؽ يا بِْشرُ 

وتسرح فقفا حقث ، َؼ مع أرواح الشفداء يف الجـةلُتَحؾ   خرجت روُحف ثؿ 

 ففؿ أحقاء طـد رهبؿ يرزققن.، شاءت

 
َّ
د لـا يف قصة الشاة الؿسؿقمة صقرة حقة لؾعػق ملسو هيلع هللا ىلصوكؿا أن الـبل ُيجسد ، َجسَّ

ـُ اْلَبَراِء  -أيًضا -لـا   بِْشُر ْب
ُّ
 أحبَّ  ملسو هيلع هللا ىلصصقرة حقة كرى مـ خاللفا كقػ كان الـبل

 إلك أصحابف مـ أكػسفؿ. 

ِٖفِظ ِٖفُظ ٔباه  اه
ـُ اْلَبَراِء  تِل َأَكَؾ، َأَمَر َرُسقُل اهلل  ولؿا َماَت بِْشُر ْب ـْ َأْكَؾتِِف الَّ

بِالؿرأة  ملسو هيلع هللا ىلصمِ

ةِ  َفُؼتَِؾْت قَِصاًصا ،اْلَقُفقِديَّ
(3)

. 

 
َّ
ـَ ملسو هيلع هللا ىلصقد طػا طـفا أول إمر رغؿ شروطفا يف قتؾف  ملسو هيلع هللا ىلصمع أنَّ الـبل ْبَفا ِحق

، وَلْؿ ُيَعاقِ

ـْ َأْصَحابِِف مـ جرَّ 
اهلل لؾعالؿقـ، ولؽـ بعد مقت اء فعؾتفا: ٕكف رحؿة َلْؿ يُؿْت َأَحٌد مِ

بِْشر أصبحت الؿرأة قاتؾة متعؿدة، فاستحؼ طؼاهبا يف كتاب اهلل وهق الِؼصاَص، وهذا 

بؾ أكزلف اهلل مـ قبؾ الؼرآن لؾقفقد يف التقراة،  ،العؼاب لقس يف شريعة اإلسالم فؼط

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿: كؿا أخرب اهلل بذلؽ يف ققلف تعالك

گ گ گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

                                      

َٓ َيُؽقَن َأْدَغْؿُتفا(. :( يف إصؾ1)  )َأْن 

 (.1214( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )2)

 (.16113(، والؽربى، لؾبقفؼل )4512أبل دود )(، وســ 1721( يـظر: صحقح مسؾؿ )3)
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁            

 .[45 -44: ]الؿائدة ﴾ 

َِّ ٔبػٍس ملسو هيلع هللا ىلصا١ُ اهِيبِّ عص  أُل
 
ُّ
ي الـبل أمَّ بشٍر يف ولدها البار الحـقن، ويخػػ طـفا آٓم مصقبتفا  ملسو هيلع هللا ىلصوُيَعز 

يا رسقل اهلل، إكَّف ٓ َيَزاُل الَفالُؽ َيفؾؽ مـ بـل : بؽؾؿاتف الحاكقة حقـ سللتف قائؾة

َكَعؿ، والذي : لفا ملسو هيلع هللا ىلصفؼال ، ٍر بالسالمشسؾؿة، ففؾ يتعارُف الَؿقَتك؟، فلرسؾ إلك بِ 

رفقن كؿا يتعارف الطقُر يف رؤوس الشجرر، إكَّفؿ لقتعاشل بقده يا أم بسكػ
(1)

. 

 
ُّ
أنَّ أرواح الؿممـقـ تتالقك يف َبْرَزخفا يف طدة أحاديث  ملسو هيلع هللا ىلصوقد َبقَّـ الـبل

َأَكَتَزاَوُر ، َيا َرُسقَل اهلل»: فؼالت ملسو هيلع هللا ىلصحقـ سللتف  ▲حديث ُأم  َهاكٍِئ  :مـفا، صحقحة

َصْقًرا َتَعؾَُّؼ  -إرواح :أي -َتُؽقُن الـََّسؿُ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل ، ؟َوَيَرى َبْعُضـَا َبْعًضا؟ إَِذا مِْتـَا

َجر «َحتَّك إَِذا َكاُكقا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َدَخَؾْت ُكؾُّ َكْػٍس فِل َجَسِدَها -يف الجـة -بِالشَّ
(2)

، وقال 

ْحَؿِة بَِحرِيَرةٍ َبْقَضاَء، »: ملسو هيلع هللا ىلص َؽُة الرَّ
ـَ إَِذا ُقبَِض َأَتْتُف َمََلئِ اْخُرِجل إَِلك : َفَتُؼقُل إِنَّ اْلُؿْمِم

قَكفُ  ُفْؿ لُِقـَاِوُلُف َبْعُضُفْؿ بَْعًضا َيُشؿُّ َحتَّك ، َرْوِح اهلل، َفَتْخُرُج َكَلْصَقِب ِريِح ِمْسٍؽ َحتَّك إِكَّ

َؿاِء، َفَقُؼقُلقنَ  ـَ اْْلَْرضِ : َيْلُتقَن بِِف َباَب السَّ يُح الطَّقَِّبُة الَّتِل َجاَءْت ِم َوََل  ؟َما َهِذِه الرِّ

ـْ  َيْلُتقَن َسَؿاًء إَِلَّ َقاُلقا ِمْثَؾ َذلَِؽ، َحتَّك َيْلُتقَن بِِف َأْرَواَح  ـَ َفَؾُفْؿ َأَشدُّ َفَرًحا بِِف ِم  اْلُؿْمِمـِق

                                      

 (.3/132(، وسبؾ الفدى والرشاد )8/132( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

ـف إلباين يف الصحقحة )27427( أخرجف أحؿد )2) حف محؼؼق الرسالة، وحسَّ  (.679(، وصحَّ
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«...َدُطقُه َحتَّك َيْسَترِيَح : َفقَُؼقُلقنَ ؟ َما َفَعَؾ ُفََلنٌ : َفقَُؼقُلقنَ ، َأْهِؾ اْلَغائِِب بَِغائِبِِفؿْ 
(1)

 . 

ـَ »: يف روايةو َؿاِء، َفَتْلتِقِف َأْرَواُح اْلُؿْمِمـِق ـَ ُيْصَعُد بُِروِحِف إَِلك السَّ َوإِنَّ اْلُؿْمِم

ـْ َأْهِؾ اْلَْرض ـْ َمَعاِرفِِفْؿ ِم «َفَقْسَتْخبُِروَكُف َط
(2)

 ، وأحاديث غقر ذلؽ كثقرة.

ٓ لتقاسقف لذلؽ كاكت ُأمُّ بِْشٍر كؾؿا طؾؿت بلحد يـازطف الؿقت اكطؾؼت إلقف 

 .بؾ ولرتسؾ معف َسالَمفا وأشقاقفا لقلدها البار الحـقن ،َفَحْسب

، وهق طؾك فراش الؿقت ما كان بقـفا وبقـ كعب بـ مالؽ  :ومـ ذلؽ

ـِ بـ َكْعٍب َقاَل  ْحَؿ ـْ َطبِْد الرَّ ا َحَضَرْت َكْعبًا اْلَقَفاُة َأَتتُْف أم بشر بـ اْلَبَراءِ »: فَع ، َلؿَّ

ـِ : َفَؼاَلْت  ْحَؿ اَلمَ ، َيا َأَبا َطْبِد الرَّ َغَػَر اهلُل : َفَؼاَل َلَفا، إِْن َلِؼقَت اْبـِل ُفاَلًكا َفَلْقِرْئُف مِـ ل السَّ

ـْ َذلَِؽ شَلَؽ َيا ُأمَّ بِ 
ـُ َأْشَغُؾ مِ ـِ : َقاَلْت ، ٍر، َكْح ْحَؿ  َأَما َسِؿْعَت َرُسقَل اهلل ،َيا َأَبا َطْبِد الرَّ

ـَ فِل َصْقرٍ ُخْضرٍ، َتْعُؾُؼ بَِشَجرِ اْلَجـَّةِ إِنَّ أَ : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص : َقاَلْت ، َبَؾك: َقاَل ، ؟ْرَواَح اْلُؿْمِمـِق

«َفُفَق َذاكَ 
(3)

ـِ َلَتْسَرُح : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأَسِؿْعَت َرُسقَل اهلل : َقاَلْت »: ويف لػظ،  إِنَّ َكَسَؿَة اْلُؿْمِم

ـٍ َوإِنَّ َكَسَؿَة ، فِل اْلَجـَِّة َحْقُث َشاَءْت  ق رِ فِل ِسجِّ
«ففق ذاك: َقاَلْت ، َبَؾك: َقاَل ، ؟اْلَؽافِ

(4)
. 

ٝٔ اهِيبِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بػْس يف ذاكس
 بِْشٌر 

َ
  وَبؼل

 
وبإخص أمف ، وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلص بعد مقتف يف ذاكرة الـبل

 التل لؿ يػارقفا ذكره صرفة طقـ.

 
ُّ
ـٍ إلك آخر يتللؿ مـ أثر الشاة الؿسؿقمة ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل طـدئٍذ بشَر فقتذكر ، مـ ِحق

                                      

حف إلباين يف الصحق3114(، وابـ حبان )11926( أخرجف الـسائل )1)  (.1319حة )(، وصحَّ

حف إلباين يف الصحقحة )9761( أخرجف البزار )2)  (.2628(، وصحَّ

حف إركاؤوط.272(، والطرباين يف الؽبقر )1449( أخرجف ابـ ماجف )3)  (، وصحَّ

 (.1569( صححف الشقخ مصطػك العدوي يف تحؼقؼف لؾؿـتخب مـ مسـد طبد بـ حؿقد )4)
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ـَ الَبَراء ِذي ُقبَِض فِقفِ ، ب ل َيا : ٍر فؼالتشفلتتف أمُّ بِ ، حتك َحَضَرُه َوَجُعف الَّ بَِلبِل أكت َوُأم 

ِذي َأَكَؾ َمَعَؽ بَِخْقبَرَ ؟ َرُسقَل اهلل، َما َتتَِّفُؿ بِـَْػِسَؽ  َّٓ الطََّعاَم الَّ ِفُؿ بِاْبـِل إِ َٓ َأتَّ ، َفنِك ل 

ِفُؿ َغْقَرهُ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل  َيا ُأمَّ بِْشرٍ، َما ِزْلُت َأِجُد َأَلَؿ اْْلَْكَؾِة الَّتِل َأَكْؾُت َمَع اْبـِِؽ ، َوَأَكا ََل َأتَّ

َحتَّك َكاَن َهَذا َأَواُن اْكِؼَطاِع َأْبَفرِي، ُتَعاِوُدكِل ُكؾَّ َطامٍ ، بَِخْقَبرَ 
(1)

ؿِّ   ـْ َذلَِؽ السُّ ِم
(2)

، 

َواتََّخَذُه َشِفقًدا، َكبِقًّا ملسو هيلع هللا ىلصك َجَعَؾُف َوَذلَِؽ َأنَّ اهلَل تعال
(3)

. 

 

 ،شاِءتِي الَث عي ِتششِِ سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 
  

                                      

 (.4/83ويـظر: لسان العرب ) .صاحبف ( هق طرق مرتبط بالؼؾب إذا اكؼطع مات1)

 (.4966(، ومستدرك الحاكؿ )23933(، ومسـد أحؿد )4165( يـظر: صحقح البخاري )2)

حف إركاؤوط.4139( أخرجف أحؿد )3)  ( طـ ابـ مسعقد، وصحَّ
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 يٍذ الُخذِسيُُّتى سعأ

 

َُ اجملآ (1)ٞٔفٔتٛ املدًُِٙ، ُداإلًا
 

مـ أطالم الصحابة، ومجاهد مؿـ أقامقا  ؿٍ ؾَ إن حديثـا يف هذه الصػحات طـ طَ 

لألمة َصْرح دولتفا، وفؼقف مؿـ أسسقا كقاة الؿدارس العؾؿقة يف إقطار وإمصار، 

تؼرأ كتاًبا إسالمقًّا إٓ وتجد ، أو تسؿع درًسا، أو حتك إكؽ ٓ تؽاد تحضر خطبة جؿعة

طـ حقاتف وسقرتف، إكف شقًئا ومع ذلؽ ٓ يعرف الؽثقر مـا ، يف ذلؽ أثًرا لعؾؿف ودطقتف

ُّ إكصاريُّ الجؾقؾ َأُبق َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ 
 .الصحابل

، فؼطػُت زهقًرا مـ مـ أجؾ ذلؽ ُصػُت يف بستان حقاة الصحابة إبرار 

 وكتعرف طؾقف مـ خاللفا.، ، لـستـشؼ طبقرهاحقاة أبل سعقٍد 

 ٘هُدٖامُسٕ ُٗطُبٕ ًٗ
َْكَصاِريُّ  ْٕ ، ا ُّ

، اْلَخْزَرِجل ـِ َثْعَؾَبَة، اْلُخْدِريُّ ـِ ِسـَاِن ْب ـُ َمالِِؽ ْب هق َسْعُد ْب
(2)

. 

واْلُخْدِريُّ كسبٌة إلك بطـ مـ بطقن اْلَخْزَرِج يؼال لفؿ بـق ُخْدَرَة، وهق أحد أجداد 

أبل سعقد 
(3)

ف هل  ـْ بـل الـجار، :وُأمُّ
 ُأَكْقَسُة بِـُْت َأبِل َحاِرَثَة، إكصارية، مِ

 
 
ـِ  -أيًضا -، وهلملسو هيلع هللا ىلصأخقال طبد الؿطؾب َجد  الـبل ُأمُّ الصحابل إكصاري َقَتاَدَة بْ

ـِ الـُّْعَؿاِن ٕمف  الـُّْعَؿاِن، فلبق سعقد الخدري أخق َقَتاَدَة ْب
(4)

. 

                                      

 ( هؽذا قال طـف الذهبل يف السقر.1)

 (.5/142) (، وأسد الغابة4/1671(، وآستقعاب )7/147( يـظر: اإلصابة )2)

 (.5/367(، والطبؼات الؽربى )362( يـظر: جؿفرة أكساب العرب )3)

 ( الؿصدر قبؾ السابؼ.4)
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تؼريبًا ملسو هيلع هللا ىلصبِقَثِْرب َسـََة َثاَلٍث مـ بعثة الرسقل  وقد ُولَِد َأبُق َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ 
(1)

. 

 ُتٕبٚعٗ ًُٕضالإ
ف طؾك يد مصعب بـ طؿقر  قبؾ  أسؾؿ َأُبق َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ هق وأبقه وُأمُّ

 
 
 .إلك الؿديـة وهق يف الثامـة مـ طؿره تؼريًبا ملسو هيلع هللا ىلص هجرة الـبل

 
ُّ
ـَ ط ملسو هيلع هللا ىلصولؿا هاجر إلقفؿ الـبل ر سـقـ، وقد خرج بقـ القلدان شكان َأُبق َسِعقٍد اب

طـد قدومف يف مشفد حافؾ لؿ ولـ  ملسو هيلع هللا ىلصيف جؿقع إكصار الغػقرة ٓستؼبال رسقل اهلل 

 ترى البشرية مثؾف.

فقحدثـا طـفا الصحابل إكصاري سفؾ بـ سعد  ملسو هيلع هللا ىلصوأما طـ بقعتف لرسقل اهلل 

 »: فقؼقل  الساطدي
َّ
امت، ومحؿد ، وطبادة بـ الصَّ أكا وأبق ذرٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصبايعت الـبل

وسادس، طؾك أٓ تلخذكا يف اهلل لقمة ٓئؿ، فاستؼال ، بـ َمْسؾؿة، وأبق سعقد الخدري  ا

«السادس، فلقالف
(2)

. 

 عومـذ أن وق
 
، طؾؿف ؾ مـفيـ، وهق يالزمف كظؾف ملسو هيلع هللا ىلصت طقـ أبل َسِعقد طؾك الـبل

َلْؿ »: أن حاز يف العؾؿ مرتبة طالقة وهق يف سـف الصغقرة حتك ققؾ إلك، ويتعؾؿ مـ أخالقف

ـْ َأْحَداِث َأْصَحاِب َرُسقِل اهلل 
ـْ َأَحٌد مِ ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِري   ملسو هيلع هللا ىلصَيُؽ

«◙َأْفَؼَف مِ
(3)

. 

ََ أضعٕٚد ٗأُب أُب٘  ُسٕدٖ٘ ٙ٘
 
 
 ملسو هيلع هللا ىلصوجاء شفر شقال مـ السـة الثالثة لؾفجرة وقد خرجت فقف قريش لؼتال الـبل

لقرسؿقا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلحاط الؿفاجرون وإكصار وأبـاؤهؿ رسقَل ، والؿسؾؿقـ يف الؿديـة

                                      

(، وآستقعاب 6389(، والؿستدرك )18لؿحؿد أبل صعقؾقؽ ) ،َأُبق َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ  :( يـظر: كتاب1)

(4/1761.) 

 (.3/66( اإلصابة يف تؿققز الصحابة )2)

 (.3/66(، واإلصابة )171/3(، والسقر )2/285ؽربى )( يـظر: الطبؼات ال3)
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 صقرة بديعة يتعؾؿ الؿتلمؾ فقفا كقػ يؽقن الُحبُّ والػداء.

 
ُّ
بقـ جؿقطف طدًدا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أراد جقش اإلسالم أن يتحرك كحق ُأُحٍد وجد الـبل

وكان مـ بقـ همٓء ، أبـاء الصحابة َحِديثًَة َأْسـَاُكُفْؿ فخشل طؾقفؿ فلمر بنرجاطفؿ

ما أرواحفؿا فداًء هلل ورسقلف، َأبُق َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ الذي خرج مع أبقف لقؼد   :إحداث

  مالؽ بـ سـان  فلخذ والده
 
بنصاقة ولده لؾؼتال، ولـرتك  ملسو هيلع هللا ىلص يحاول إقـاع الـبل

 »: فقؼقل ، الحديث ٕبل َسِعقٍد لقروي لـا الؼصة
 
 ملسو هيلع هللا ىلصُطِرْضُت َيْقَم ُأُحٍد َطَؾك الـَّبِل

اْلِعَظامِ َيا َرُسقَل اهلل، إِكَُّف َطبِؾُّ : َولِل َثاَلَث َطْشَرَة، َفَجَعَؾ َأبِل َيْلُخُذ بِقَِدي َفقَُؼقُل 
(1)

، َوإِْن 

كًا، َقاَل   : َكاَن ُمَمذ 
ُّ
 اْلبَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَجَعَؾ الـَّبِل

َّ
ُد فِل بُفُ صُيَصع  هُ : َقاَل ، ثؿ َر َوُيَصق  كِل، ُردَّ «َفَردَّ

(2)
. 

  ووقػ َأُبق َسِعقٍد 
ُّ
ُهؿ الـبل ْمِع  ملسو هيلع هللا ىلصمع بؼقة مـ َردَّ ـَ الدَّ

وَأْطُقـَُفْؿ َتِػقُض مِ

 .ملسو هيلع هللا ىلصُحْزًكا طؾك فراقفؿ لرسقل اهلل 

ـِ ِسـَاِن  ِه وهق ُيَطق ُب  وكلين بَؿالِِؽ ْب
ٍع إلك ولده وَثَؿَرة ُفَمادِ يـظر كظرة ُمَقد 

 َخاصَِره، ويؿسح الدمع طـ طقـقف، وكلكف يشعر أكف آخر لؼاء بف يف الدكقا. 

ـُ ِسـَاٍن  : فؼال ،وكلكف َيَشؿُّ رائحة الشفادة ملسو هيلع هللا ىلصأمام رسقل اهلل  ووقػ َمالُِؽ ْب

ـُ    -يا رسقل اهلل، كح
ِ
ا يظػركا اهلُل هبؿ، -واهلل ففذا الذي كريد،  بَقـ إْحَدى الُحْسـققـ، إمَّ

وإخرى يا ٓ الشريد، إفقذلفؿ اهلُل لـا فتؽقن هذه وقعة مع وقعة بدر، فال يبؼك مـفؿ 

لػقف الخقر واهلل يا رسقل اهلل ما أبالك أيفؿا كان، إِنَّ ُكالًّ ، رسقل اهلل يرزقـا اهلل الشفادة
(3)

. 

ـُ ِسـَانٍ  ،فِل َوْجِففِ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا دارت َرَحك الؿعركة ُشجَّ َرُسقُل اهلل  اُه َمالُِؽ ْب  َفتََؾؼَّ

ـْ َوْجِفِف  َم َط مَ : ابْتََؾَعُف، َفِؼقَؾ َلفُ ، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصَفَؿصَّ ُجْرَح َرُسقِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾَحَس الدَّ ، ؟َأَتْشَرُب الدَّ

                                      

 (.11/421( أي: ضخؿ العظام. يـظر: لسان العرب )1)

 (.5151(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )6389( يـظر: مستدرك الحاكؿ )2)

 (.9/249(، وإمتاع إسؿاع، لؾؿؼريزي )1/211( يـظر: مغازي القاقدي )3)
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ـْ َخاَلطَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َرُسقُل اهللملسو هيلع هللا ىلصاهلل كََعْؿ، َأْشَرُب َدَم َرُسقِل : َقاَل  ُه َأْن َيـْظَُر إِلَك َم ـْ َسرَّ  َم

ـِ ِسـَانٍ  ُف الـَّارُ »: لػظٍ  ويف، «َدِمل َدَمُف َفْؾقَـْظُْر إِلَك َمالِِؽ ْب «َخالََط َدِمل بَِدِمِف، ََل َتَؿسُّ
(1)

. 

ـُ ِسـَاٍن  َيْقَم ُأُحٍد أشد الؼتال حتك رزقف اهلل الشفادة التل كان  وقاتؾ َمالُِؽ ْب

ا َفَؾؿَّ »: َأُبق َسِعقدٍ  فقؼقل، ملسو هيلع هللا ىلصَبَؾَغ الـاَس يف الؿديـة ُمَصاُب َرُسقِل اهلل ، ثؿ يرجقها

ـْ َبـِل خدَرَة كَْعَتِرُض ، ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  َوَبَؾَغـَا ُمَصاُب  َفارِ َكاَن مـ الـَّ 
ِجئْت َمَع ِغْؾَؿاٍن مِ

ـَ ، َوَكـُْظُر إَلك َساَلَمتِِف َفـَْرِجُع بَِذلَِؽ إَلك َأْهؾِـَا ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسقِل اهلل  َفَؾْؿ ، َفَؾِؼقـَا الـاَس ُمـَْصِرفِق

ـْ َلـَا ِهؿَّ  َّٓ َيُؽ َكَظْرت ، ثؿ ُرْكَبتَُف َوُهَق َطَؾك َفَرِسفِ  ْؾُت َفَدَكْقت مِـُْف َفَؼبَّ ، فِ َكـُْظُر إَلقْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٌة إ

ٌة فِل َجبَْفتِِف ِطـَْد َوْجـٍَة، َوإَِذا َشجَّ  ْرَهِؿ فِل ُكؾ  إَلك َوْجِفِف َفنَِذا فِل َوْجـََتقِْف َمْقِضُع الد  

َفنَِذا َطَؾك ُجْرِحِف ، ةٌ َوإَِذا َربَاِطَقُتُف اْلقُْؿـَك َشظِقَّ ْػَؾك َتْدَمك، ْعِر، َوإَِذا َشَػتُُف السُّ ُأُصقِل الشَّ 

ٌء َأْسَقُد َفَسَلْلت
ْ
ـْ َدمَّ : ٌق، َوَسَلْلتَحِصقٌر ُمَحرَّ : َما َهَذا َطَؾك َوْجِفِف؟ َفَؼاُلقا: َشل ك َم

ـُ َقِؿقَئَة. َفُؼْؾت: َفِؼقَؾ ؟ َوْجـََتقْفِ  ـْ َشجَّ : اْب ـُ ِشَفاٍب : َؾ َفِؼق؟ ُف فِل َجبَْفتِفِ َم ـْ : َفُؼْؾت، اْب َم

ـَ َيَدْيِف، َفَؾؿَّ ، ُطْتَبةُ : َفِؼقَؾ ؟ َأَصاَب َشَػتَفُ   َفَجَعْؾت َأْطُدو َبْق
َّ
ـُ َمالٍِؽ : َقاَل  ا َكَظَر إَلل ؟ َسْعُد ْب

«آَجَرك اهللُ فِل َأبِقؽ: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل رسقل اهلل ، ثؿ !لبَِلبِل َوُأم  ، َكَعؿْ : ُقْؾت
(2)

. 

شفد يف الؿعركة فاكطؾؼ َوَطْقـُُف قد طؾؿ أنَّ أباه قد استُ  وكان َأُبق َسِعقٍد 

ْمِع مـ جديد، وأقدامف تسابؼ الريح حتك وقػ طؾك جثؿان أبقف الحـقن  َتِػقُض بالدَّ

ُقتَِؾ »: وهق مجـدل يف دمائف، ولـرتك أبا َسِعقٍد يحدثـا بؿا فعؾ طـدئٍذ، فقؼقل 

ـُ  َأِن اْدفِـُقُهْؿ َحْقُث  ملسو هيلع هللا ىلصَفـََؼْؾُتُف، َفَؾِؼَقـَا َصاِرٌخ َبَعَثُف َرُسقُل اهلل ، ِسـَاٍن َيْقَم ُأُحدٍ َأبِل َمالُِؽ ْب

ْطَقةَ  «َفَدَفـُْت َأبِل: ، َقاَل َأْدَرْكُتُؿ الدَّ
(3)

. 

                                      

 (.5431(، والؿعجؿ الؽبقر )9198(، والؿعجؿ إوسط )6386 -6394( يـظر: الؿستدرك )1)

 (.1/248( يـظر: مغازي القاقدي )2)

 (.5995( أخرجف أبق كعقؿ يف معرفة الصحابة )3)
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلٔل ِ٘يع زضٖ ًدٔاُد
غزوة بـل  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل  كاكت أول مشاهد َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِري  

ـُ َخْؿَس َطْشَرَة َسـَةً ، الؿصطؾؼ ٍذ اْب
َشِفَد َبْعَد َذلَِؽ اْلَؿَشاِهَد كؾفا، ثؿ َوُهَق َيْقَمئِ

(1)
. 

  وقد كان َأُبق َسِعقٍد 
 
، يف الحديبقة، وكان مؿـ بايع تحت الشجرة ملسو هيلع هللا ىلص مع الـبل

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿: رى يف ققل اهلل تعالكشفَفـِقئًا لف الب

 .[18: ]الػتح ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 اهطعُٚد اهصٗاُز
 
ُّ
وكان حرصف أشد ، حريًصا طؾك تحصقـ الؿجتؿع الؿسؾؿ بالزواج ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل

 »: يؼقل طؾك الشباب، وها هق ابـ مسعقد 
 
َٓ َكِجُد َشقًْئا،  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا َمَع الـَّبِل َشَباًبا 

َباِب، شَيا َمعْ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلـَا َرُسقُل اهلل  ْج َر الشَّ ـْ اْسَتَطاَع ِمـُْؽْؿ اْلَباَءَة َفْؾَقتََزوَّ ُف َأَغضُّ  ؛َم َفنِكَّ

ْقمِ  ـْ َلْؿ َيْسَتطِْع، َفَعَؾْقِف بِالصَّ ـُ لِْؾَػْرِج، َوَم ُف َلُف ِوَجاءٌ  ؛لِْؾَبَصرِ، َوَأْحَص «َفنِكَّ
(2)

. 

ـُ َمالِِؽ اْلُخْدِريُّ  طؾك البحث طـ فتاة مممـة  فعزم الشاب الصالح َسْعُد ْب

تؿأل طؾقف دكقاه سعادة، وتعقـف طؾك أمر أخرة، فرزقف اهلل الزواج مـ الػتاة إكصارية 

ـِ ُطْجَرَة، وقد رزقف اهلل مـفا بعدد مـ إبـاء : وهؿ ،َزْيـََب ابـة الصحابل الجؾقؾ َكْعِب ْب

ؿزة، وبشقر َسِعقٌد الذي كان ُيْؽـَك بف، وطبد الرحؿـ، وطبد اهلل، وح
 (3)

. 

 باهلٔل ٕ ٗاضتػِاُؤُٖتعفَّ
َحتَّك َشَدْدُت  ملسو هيلع هللا ىلصَأَصاَبـِل ُجقٌع َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل »: َقاَل  طـ َأبِل َسِعقٍد 

َفَؼْد َأَتاُه ُفاَلٌن ، َفَسَلْلَتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَلْق َأَتْقَت َرُسقَل اهلل : َطَؾك َبْطـِل َحَجًرا، َفَؼاَلْت لِل اْمَرَأتِل

                                      

 (.6388( يـظر: الؿستدرك )1)

 (.1411(، ومسؾؿ )4779( أخرجف البخاري )2)

 (.4/312واإلصابة )(، 362(، وجؿفرة أكساب العرب )153( يـظر: الؿعارف، ٓبـ قتقبة )3)
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َٓ َأِجُد َشْقًئا: َفُؼْؾُت ، َفَسَلَلُف َفَلْطَطاُه، َوَأَتاُه ُفاَلٌن َفَسَلَلُف َفَلْطَطاهُ  َفاْلَتَؿْسُت ، َٓ َأْسَلُلُف َحتَّك 

ـْ َقْقلِفِ ، َفاْكَطَؾْؼُت إَِلْقِف َفَقاَفْؼُتُف َيْخُطُب ، َفَؾْؿ َأِجْد َشْقًئا
فُ : َفَلْدَرْكُت مِ ـْ َيْسَتِعػَّ ُيِعػَّ ، اهللُ  َم

ا َأْن ُكَقاِسَقفُ  ا َأنَّ َكْبُذَل َلُف، َوإِمَّ ـْ َسَلْلـَا َفنِمَّ ـِ ُيْغـِِف اهللُ، َوَم ـْ َيْسَتْغ ـِ اْسَتْغـَك َطـَّا ، َوَم َوَم

ـْ َسَلْلـَا ْكَقا: قال .َأَحبُّ إَِلْقـَا ِمؿَّ َفَؿا  ،َفَرَجْعُت َفَؿا َسَلْلُت َأَحًدا َبْعَدُه َشْقًئا، َفَجاَءِت الدُّ

ًٓ مِـَّا َْكَصاِر َأْكَثَر َأْمَقا ْٕ ـَ ا
«َأْهُؾ َبْقٍت مِ

 (1)
. 

ُٙداٜٗ باهقأب ِْ٘ ضعٕٚد   سآ
ـْ َأبِل َسِعقٍد  ٍة َفَؿَرْرَكا َطَؾك ، أو فِل َغَزاةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثـَا َرُسقُل اهلل »: َقاَل  َط َسِريَّ

 ، َأْهِؾ َأْبَقاٍت َفاْسَتَضْػـَاُهْؿ َفَؾْؿ ُيَضق ُػقَكا
 
ٍء َفَؾْؿ  ،َفُؾِدَغ َسق ُد َذلَِؽ اْلَحل

ْ
َفَسَعْقا َلُف بُِؽؾ  َشل

ءٌ 
ْ
ـَ َكَزُلقا: َفَؼاَل َبْعُضُفؿْ ، َيـَْػْعُف َشل ِذي ْهَط الَّ ِء الرَّ َٓ ُف َأْن َيُؽقَن ِطـَْد  ،َلْق َأَتْقُتْؿ َهُم َلَعؾَّ

ءٌ 
ْ
َٓ ، إِنَّ َسق َدكَا ُلِدغَ ، ْهطُ َيا َأيَُّفا الرَّ : َفَلَتْقَكا َفَؼاُلقا، َبْعِضِفْؿ َشل ٍء 

ْ
َوَسَعْقـَا َلُف بُِؽؾ  َشل

ـْ َدَواءٍ ، َيـَْػُعفُ 
، َٓ : ُقْؾُت ، َفاْرِق َصاِحَبـَا: َقاَلقا، َأَكا َراٍق : َفُؼْؾُت ، ؟َراٍق ، أو َفَفْؾ َمَعُؽْؿ مِ

َفنِكَّا : َقاُلقا، َحتَّك َتْجَعُؾقا َلـَا ُجْعاًل َفَؿا َأَكا بَِراٍق َلُؽْؿ ، َقِد اْسَتَضْػـَاُكْؿ َفَؾْؿ ُتَضق ُػقَكا

ُؾ َلُؽؿْ  ـَ َشاةً ، ُكَجع  َفَلَتْقُتُف َفَجَعْؾُت َأْمَسُحُف َوَأْقَرُأ َفاتَِحَة اْلؽِتَاِب : َقاَل ، َفَجَعُؾقا َلـَا َثاَلِثق

ُدَها َحتَّك َبَرأَ  َقاَه َفُؼْؾـَاَفَلَخذْ ، َفاْكَطَؾَؼ َيْؿِشل َوَما بِِف َقَؾَبةٌ ، َوُأَرد  َٓ : َكا الش  ـُ  َأَخْذَكاُه َوَكْح

 
َ
ـُ َأْن َكْرقِل ِذي َكْلُكُؾَفا َحتَّك َكْسَلَل َرُسقَل اهلل ، ُكْحِس ـُ بِالَّ ، َفَلَتْقـَاُه َفَذَكْرَكا َلفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَما َكْح

َفا ُرْقَقةٌ : َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَضِحَؽ َرُسقُل اهلل  َما َدَرْيُت  ،َرُسقَل اهللَيا : ُقْؾُت  !؟َوَما ُيْدِريَؽ َأكَّ

ٌء َأْلَؼك اهلُل فِل َكػْ ، َأكََّفا ُرْقَقةٌ 
ْ
ـْ َشل

ُكُؾقا َواْضرُِبقا لِل : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، لسَوَلؽِ

َمَعُؽْؿ بَِسْفؿٍ 
(2)

. 

                                      

 (.3228(، والبقفؼل يف شعب اإليؿان )11411( أخرجف أحؿد يف الؿسـد )1)

 (.2154(، والحاكؿ )2211(، ومسؾؿ )5414 -2165( يـظر: البخاري )2)
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ٞٔ ُٙبػُِّسٖ ملسو هيلع هللا ىلصاهِيٗب   باجلِ
ْكِر ومجالس ُمِحبًّا لِحَؾِؼ ، ملسو هيلع هللا ىلصُماَلِزًما لؿسجد رسقل اهلل  كان َأُبق َسِعقٍد  الذ 

حتك إكف كان إذا خرج يف َسرية لؾجفاد يبدأ طـد طقدتف بالؿسجد لقتعؾؿ ما فاتف ، العؾؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصمـ حديث رسقل اهلل 
(1)

وكقػ ٓ يؽقن هذا حالف مع مجالس الذكر وهق الذي ، 

 
 
ـْ َقْقٍم َيْجِؾُسقَن َمْجِؾًسا ََل َيْذُكُروَن اهللَ »: ملسو هيلع هللا ىلص يروي لألمة ققل الـبل قِف إَِلَّ َكاَكْت َما ِم

فِ

«َوإِْن َدَخُؾقا اْلَجـَّةَ ، َرٌة َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ سَطَؾْقِفْؿ َح 
(2)

َما َجَؾَس َقْقٌم »: وكان هق يؼقل لؾـاس ،

 
 
َّٓ َكاَكْت َطَؾْقِفْؿ َح  ملسو هيلع هللا ىلصَمْجؾًِسا َلْؿ ُيَصؾَّ فِقِف َطَؾك الـَّبِل «َوإِْن َدَخُؾقا اْلَجـَّةَ  ،َرةٌ سإِ

(3)
. 

 ، يحب مرافؼة أهؾ الصػة وفؼراء الؿفاجريـ وكان َأُبق َسِعقٍد 
ُّ
فدخؾ الـبل

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِري  ، رهؿ بالجـةشطؾقفؿ ذات مرة وهؿ يؼرؤون الؼرآن فب ملسو هيلع هللا ىلص فَع

  ـَ »: َقاَل ـْ ُضَعَػاِء اْلُؿَفاِجِري
ـَ  ،َجَؾْسُت فِل ِطَصاَبٍة مِ

َوإِنَّ بَْعَضُفْؿ َلَقْسَتتُِر بِبَْعٍض مِ

ا َقاَم َرُسقُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاِرٌئ َيْؼَرُأ َطَؾْقـَا إِْذ َجاَء َرُسقُل اهلل ، الُعْرِي  َسَؽَت  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَم َطَؾْقـَا، َفَؾؿَّ

إِكَُّف َكاَن َقاِرٌئ َلـَا َيْؼَرُأ  ،َيا َرُسقَل اهلل: ُقْؾـَا ،؟َما ُكـُْتْؿ َتْصـَُعقنَ : َقاَل ، ثؿ َفَسؾَّؿَ ، اْلَؼاِرُئ 

، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َطَؾْقـَا
ِ
ـْ : ملسو هيلع هللا ىلصَفُؽـَّا َكْسَتِؿُع إَِلك كِتَاِب اهلل تِل َم ـْ ُأمَّ اْلَحْؿُد هللِ الَِّذي َجَعَؾ ِم

ا لِقَْعِدَل بِـَْػِسِف َوْسَطـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجَؾَس َرُسقُل اهلل : َقاَل َأُبق َسِعقدٍ ، ُأِمْرُت َأْن َأْصبَِر َكْػِسل َمَعُفؿْ 

َطَرَف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ْؿ َلُف، َفَؿا َرَأْيُت َرُسقَل َفَتَحؾَُّؼقا، َوَبَرَزْت ُوُجقُهفُ ، َقاَل بَِقِدِه َهَؽَذا، ثؿ فِقـَا

ـَ بِالـُّقِر التَّامِّ َيْقمَ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل ، مِـُْفْؿ َأَحًدا َغْقِري  َأْبِشُروا َيا َمْعَشَر َصَعالِقِؽ اْلُؿَفاِجرِي

«اْلِؼقَاَمِة، َتْدُخُؾقَن اْلَجـََّة َقْبَؾ َأْغـِقَاِء الـَّاِس بِـِْصِػ َيْقٍم َوَذاَك َخْؿُسِؿاَئِة َسـَةٍ 
(4)

. 

                                      

 (.5/241(، وكـز العؿال )3/187( يـظر: حقاة الصحابة )1)

 (.11171( أخرجف الـسائل )2)

 (.11171( أخرجف الـسائل )3)

 (.8866(، والطرباين يف إوسط )3666أخرجف أبق داود ) (4)
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ًُؤمْل  ٔفساْق 
  طاش َأُبق َسِعقٍد 

 
 ملسو هيلع هللا ىلصٓ يؽاد يػارقف حتك كزل الؿقت برسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص مع الـبل

ُحْزكًا شديًدا، وكلين بف يتذكر جؾقسف مع  ملسو هيلع هللا ىلصلقػرق بقـفؿا، فحزن طؾك مقت رسقل اهلل 

والجفاد تحت رايتف، وزيارتف ، والسػر معف، والصالة خؾػف، يف الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ا إلك طائدً  ملسو هيلع هللا ىلصجاء رسقُل اهلل »: لف بعد زواجف، ففا هق ذا أحد أبـاء َأبِل َسِعقٍد يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص

(أبل سعقد فؼدمـا إلقف ذراع شاة
(1)

، فال شؽ أن كؾ هذه الذكريات كاكت تدور يف ذهـ 

ْت بف َلْقَطُة الِػَراِق، وها هق ذا َأُبق َسِعقٍد يحدثـا طـ ذلؽ  َأبِل َسِعقٍد  حتك أَلؿَّ

«َفَلكَْؽْرَكا ُقُؾقَبـَا، فِل التَُّراِب  ملسو هيلع هللا ىلصَما َطَدا َواَرْيـَا َرُسقَل اهلل »: فقؼقل 
(2)

. 

ًُٞلاُُت ٞٔ بنَي ٕ اهعوٌٚ   اهصشاب
َر َأُبق َسِعقٍد  وذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصمؽاكة طؾؿقة بقـ الصحابة بعد مقت رسقل اهلل  َتَصدَّ

 ، مع َحَداَثِة ِسـ فِ 
ُّ
ولؽـ كان كبار ، ريـ مـ ُطُؿرِه تؼريًباشوهق يف الع ملسو هيلع هللا ىلصفؼد تقيف الـبل

ـُ ذلؽ، الصحابة يثؼقن يف طؾؿف وسعة فؼفف  :وإلقؽ بعض الؿقاقػ التل ُتَبق 

ـْ َأبِل َسِعقٍد  ـْ َمَجالِِس »: قال َط
ُكـُْت َجالًِسا بِاْلَؿِديـَِة فِل َمْجؾٍِس مِ

َْشَعِريُّ َفِزًطا َكَلكَُّف َمْذُطقرٌ ، إَْكَصارِ  ْٕ إِنَّ ُطَؿَر : َقاَل ، ؟َما َشْلُكَؽ : ُقْؾـَا، َفَلَتاَكا َأُبق ُمقَسك ا

 َأْن آتَِقفُ 
َّ
ًٓ  -َفَؾْؿ ُيْمَذْن لِل ،بَاَبُف َفاْسَتْلَذْكُت َثاَلًثاَفَلَتْقُت ، َأْرَسَؾ إَِلل  ،-َكَلكَُّف َكاَن َمْشُغق

اِب ، َفَرَجْعُت  ـِ َقْقٍس؟، اْئَذُكقا َلفُ : َفَؼاَل ُطَؿُر لِْؾَبقَّ َقْد : َقاَل ، َأَلْؿ َأْسَؿْع َصْقَت َطْبِد اهلل ْب

 بِفِ : َقاَل ، َرَجعَ 
َّ
َأك ل ِجْئُت َأْمِس  :اْلَقْقَم َفَدَخْؾُت َطَؾقِْف َفَلْخَبْرُتفُ ِجْئُتُف ثؿ  :قال، َطَؾل

ـُ ؟ َما َحَؿَؾَؽ َطَؾك َما َصـَْعَت : َفَؼاَل ُطَؿرُ  ،اْكَصَرْفُت ، ثؿ َفَسؾَّْؿُت َثاَلًثا َقْد َسِؿْعـَاَك َوَكْح

                                      

 (.3/66( يـظر: اإلصابة )1)

ِحقِح. :-(9/38يف الؿجؿع ) -(، وقال الفقثؿل853( أخرجف البزار )2)  ِرَجاُلُف ِرَجاُل الصَّ
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ـَّةُ : ُقْؾُت ، ِحقـَئٍِذ َطَؾك ُشْغؾٍ  ـَّةُ : َقاَل ، السُّ َفَؾْؿ ُيْمَذْن لِل  ،ْلَذْكُت َثالًَثااْستَ : ُقْؾُت ، ؟آلسُّ

َفَؼاَل ، إَِذا اْسَتْلَذَن َأَحُدُكْؿ َثَلًَثا َفَؾْؿ ُيْمَذْن َلُف َفْؾَقْرِجعْ : ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل َرُسقُل اهلل ، َفَرَجْعُت 

َـّ َضْفَرَك َوَبْطـََؽ : ُطَؿرُ  ُوِجَع َٕ ـْ َيْشَفُد َلَؽ َطَؾك ، أو َفَقاهلل،  َـّ بَِؿ َفَؼاَل َأُبق ، َهَذاَلَتْلتَِق

، َأْكُشُدُكُؿ اهلَل َهْؾ ؟ملسو هيلع هللا ىلصَأَلْسُتْؿ َأْطَؾَؿ الـَّاِس بَِحِديِث َرُسقِل اهلل  ،َر إَْكَصارِ شَيا َمعْ : ُمقَسك

 
 
ـَ الـَّبِل

َأَتاُكْؿ : َفَجَعُؾقا َيْضَحُؽقَن، َفُؼْؾُت : ، َقاَل َأُبق َسِعقدٍ ؟ملسو هيلع هللا ىلصَأَحٌد مِـُْؽْؿ َسِؿَعُف مِ

 َيْشَفُد َلَؽ َٓ : َفَؼاُلقا، ُؿْسؾُِؿ َقْد ُأْفِزَع، َتْضَحُؽقَن؟، َفَجَعَؾ الَؼْقُم ُيَؿاِزُحقَكفُ َأُخقُكُؿ الْ 

َّٓ َأْصَغُرَكا ِسـًّا ، ُقْؿ َيا َأَبا َسِعقٍد، َقاَل َأُبق َسِعقدٍ  :َطَؾك َهَذا إِ َفُؽـُْت : َأُبق َسِعقٍد الُخْدِريُّ

  :َفَلْخَبْرُت ُطَؿرَ  َأْصَغَر الَؼْقِم َفُؼْؿُت َمَعُف،
َّ
 : َقاَل َذلَِؽ، َفَؼاَل ُطَؿرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

َّ
 َطَؾل

َ
َخِػل

ـْ َأْمِر َرُسقِل اهلل 
َْسَقاِق ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا مِ ْٕ ْػُؼ بِا «، َأْلَفاكِل َطـُْف الصَّ

(1)
. 

مققػف  :التل تدل طؾك مؽاكتف العؾؿقة بقـ الصحابة  -أيًضا -ومـ الؿقاقػ

ـِ طباس  َسَلْلُت َأبَا مِْجَؾٍز » :يف الربا، فعـ َحقَّان ْبـ ُطَبْقِد اهلل اْلَعَدِويُّ َقاَل  مع ُفتقا اب

ْرِف  ـِ الصَّ ـْ ُطْؿِرِه َحتَّك َلِؼقَُف َأُبق َسِعقٍد : َفَؼاَل  ،َط
َٓ َيَرى بِِف بَْلًسا َزَماًكا مِ ـُ َطبَّاٍس  َكاَن اْب

ـَ َطبَّاٍس : َفَؼاَل َلفُ ، اْلُخْدِريُّ  َٓ َتتَِّؼل اهللَ َيا اْب بَا؟ َأَما َبَؾَغَؽ ؟َأ ُؾ الـَّاَس الر  ، َحتَّك َمَتك ُتَمك 

، إِكِّل َأْشَتِفل َتْؿَر َطْجَقةٍ : -َوُهَق ِطـَْد َزْوَجتِِف ُأم  َسَؾَؿةَ  -َقاَل َذاَت َيْقمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل 

ـْ َتْؿٍر َطتِقٍؼ إَِلك مَ 
ـِ مِ َْكَصارِ َوإِكََّفا بََعَثْت بَِصاَطْق ْٕ ـَ ا

ـْ  ،ـِْزِل َرُجٍؾ مِ
َفُلتِقَْت َبَدَلُفَؿا بَِصاٍع مِ

َمتُْف إَِلك َرُسقِل اهلل ، َطْجَقةٍ  ـَ َلُؽْؿ : َفَؼاَل ، َأْمَسَؽ ، ثؿ َفَلْطَجبَُف َفَتـَاَوَل َتْؿَرةً  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼدَّ ـْ َأْي ِم

ـْ َتْؿٍر َطتِقٍؼ إَِلك : َقاَلْت  !؟َهَذا
ـِ مِ اِع تِ َمـِْزِل ُفاَلٍن َفلُ َبَعْثُت بَِصاَطْق ـْ َهَذا الصَّ

ْقـَا َبَدَلُفَؿا مِ

ـْ َيِدِه َوَقاَل  ،اْلَقاِحدِ 
َواْلِحـَْطُة  ،التَّْؿُر بِالتَّْؿرِ  ،ُردُّوُه ُردُّوُه ََل َحاَجَة لِل فِقفِ : َفَلْلَؼك التَّْؿَرَة مِ

ِعقرِ ، بِالِْحـَْطةِ  ِعقُر بِالشَّ َهُب ، َوالشَّ َهِب َوالذَّ ةِ  ،بِالذَّ ُة بِاْلِػضَّ  ،ِمْثًَل بِِؿْثؾٍ  ،َيًدا بَِقدٍ  ،َواْلِػضَّ
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ـْ َزادَ ، َلقَْس فِقِف ِزَياَدٌة َوََل ُكْؼَصانٌ  ، َفَؼاَل ُيقَزنُ ، أو َوُكؾُّ َما ُيَؽاُل  ،َكَؼَص َفَؼْد َأْرَبك، أو َفَؿ

ـُ َطبَّاسٍ  ْرَتـِل َأْمًرا ُكـُْت َكِسقتُُف، َأْستَْغِػُر اهلَل ، َجَزاَك اهلُل َيا َأَبا َسِعقٍد اْلَجـَّةَ : اْب َفنِكََّؽ َذكَّ

«َفَؽاَن َيـَْفك َطـُْف بَْعَد َذلَِؽ َأَشدَّ الـَّْفِل : قال أبق مِْجَؾز، َوَأُتقُب إَِلقْفِ 
(1)

. 

ـُ طباس  ـْ َرأيِل»: إذا ُسئؾ طـ فتقاه الؼديؿة قال وكان اب ، إِنَّ َذلَِؽ َكاَن َط

ـْ َرُسقُل اهلل  ُث َط ـْ ال ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا َأُبق َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ ُيَحد  َفَتَرْكُت َرأيِل ، ْرِف صَأكَُّف َكَفك َط

«ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك َحِديِث َرُسقِل اهلل 
(2)

. 

ِّٕ ًً٘قُف  ٖٚإدص ع اب
ـُ صقاد مـ القفقد  ، كان اب

ُّ
ـُ ، ثؿ يظـ أكف الؿسقح الدجال ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل أسؾؿ اب

مققٌػ صريٌػ  وكان ٕبل سعقد الخدري ، ملسو هيلع هللا ىلصصقاد بعد مقت رسقل اهلل 

 .ففقا بـا كسؿعف مـ أبل سعقد ، طجقٌب معف

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِري   اًجا»: َقاَل  َط ـُ َصائِدٍ ، أو َخَرْجـَا ُحجَّ اًرا َوَمَعـَا اْب ، ُطؿَّ

 ًٓ َق ، َفـََزْلـَا َمـِْز َٓ ُيَسايُِرُه َأَحدٌ ، َوبَِؼقُت َأكَا َوُهقَ  ،الـَّاُس َفتََػرَّ َٓ ُيَرافُِؼفُ ، َوَكاَن  َٓ ، َو َو

َٓ ُيَشاِربُفُ ، ُيَماكُِؾفُ  اَل ، َو جَّ قَكُف الدَّ  : َفُؼْؾُت ، َوُيَسؿُّ
َّ
َفاْسَتْقَحْشُت ، إِكَّا هلل، َما َصبَّ َهَذا َطَؾل

ا ُيَؼاُل َطَؾْقفِ ، ـُْف َذَماَمةٌ َوَأَخَذْتـِل مِ ، مِـُْف َوْحَشًة َشِديَدةً  َوَجاَء : فَعَذْرُت الـَّاَس، َقاَل ، مِؿَّ

َجَرةِ ، إِنَّ اْلَحرَّ َشِديدٌ : بَِؿتَاِطِف َفَقَضَعُف َمَع َمتَاِطل، َفُؼْؾُت لف ، َفَؾْق َوَضْعتَُف َتْحَت تِْؾَؽ الشَّ

إِنَّ : َفُؼْؾُت ، اْشَرْب َأبَا َسِعقدٍ : َفَؼاَل  ،َفاْكَطَؾَؼ َفَجاَء بُِعسٍّ ، َفُرفَِعْت َلـَا َغـَؿٌ : َقاَل ، َفَػَعَؾ : َقاَل 

ـُ َحارٌّ  ،اْلَحرَّ َشِديدٌ  َب ـْ َيِدهِ ، َوالؾَّ َّٓ َأك ل َأْكَرُه َأْن َأْشَرَب َط ـْ َيِدهِ  :َقاَل ، أو -َما بِل إِ  -آُخَذ َط

ـُ َصائِدٍ  دٍ  َما لِل َوَلُؽْؿ َيا َأْصَحاَب : َفَؼاَل اْب َؼُف ، ؟ُمَحؿَّ َلَؼْد َهَؿْؿُت َأْن آُخَذ َحباًْل َفُلَطؾ 

ا َيُؼقُل لِل الـَّاُس ، ثؿ بَِشَجَرةٍ  َٓ َتَرى إَِلك َما َيْصـَُع بل الـَّاُس  ،َيا َأبَا َسِعقدٍ ، َأْخَتـَِؼ مِؿَّ َٓ ؟ َأ
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َٓ ُيَرافُِؼـِل َأَحدٌ ، ُيَسايُِركِل َأَحدٌ  َٓ ُيَشاِرُبـِل ، َو َٓ ُيَماكُِؾـِل َأَحدٌ ، َأَحدٌ َو ـِل كَ َوَيْدُطق، َو

اَل  جَّ  َطَؾقِْف َحِديُث َرُسقِل اهلل  ،َيا َأَبا َسِعقدٍ ، الدَّ
َ
ـْ َخِػل  َطَؾْقُؽْؿ َمْعَشَر  ملسو هيلع هللا ىلصَم

َ
َما َخِػل

َْكَصارِ  ْٕ ـْ َأْطَؾِؿ الـَّاِس بَِحِديِث َرُسقِل اهلل ، ا
َلقَْس َقْد َقاَل ؟، أَ ملسو هيلع هللا ىلصَأَلْسَت َأْكَت َيا َأبَا َسِعقٍد مِ

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َأَوَلقَْس َقْد َقاَل َرُسقُل : قال، َبَؾك: ، ُقْؾُت ؟، َوَأكَا ُمْسؾِؿٌ ُهَق َكافِرٌ : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل 

َأَوَلقَْس َقْد َقاَل : قال، َبَؾك: ُقْؾُت ؟ ، َوَقْد َتَرْكُت َوَلِدي بِاْلَؿِديـَةِ ؟ُهَق َطِؼقٌؿ ََل ُيقَلُد َلفُ 

ةَ : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  َة؟، ُقْؾُت ، ََل َيْدُخُؾ الَْؿِديـََة َوََل َمؽَّ ـَ اْلَؿِديـَِة َوَأكَا ُأِريُد َمؽَّ
: َوَقْد َأْقبَْؾُت مِ

فِل  -َقاَل لِل، ثؿ َحتَّك كِْدُت َأْن َأْطِذَرهُ ، َفَؽَلك ل َرَقْؼُت َلفُ : َقاَل َأُبق َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ ، بََؾك

َْطِرُففُ َأَما، : -آِخِر َقْقلِفِ  َٕ  إِك ل 
ِ
فُ ، َواهلل نَ ، َوَأْطِرُف َمْقلَِدهُ ، َوَأْطِرُف َأبَاُه َوُأمَّ ْٔ ـَ ُهَق ا َقاَل ، َوَأْي

ُجُؾ سَأيَ : فُؼْؾُت : َأُبق َسِعقدٍ  َك َأكََّؽ َذاَك الرَّ  َما َكِرْهت: َفَؼاَل ، ؟رُّ
َّ
: فُؼْؾُت ، َلْق ُطِرَض َطَؾل

«َتبًّا َلَؽ َسائَِر اْلَقْقم
(1)

. 

َِٕ إلًصٚشُتُ  طوٌنَيامل ا
  :يحب الـصح لعامة الؿسؾؿقـ وأئؿتفؿ كان أبق سعقد 

 
 طؿاًل بؼقل الـبل

ـُ الـَِّصقَحةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ي ـْ َيا َرُسقَل اهلل: َفُؼْؾـَا، الدِّ ِة : ، َقاَل ؟لَِؿ هلل َولِؽَِتابِِف َولَِرُسقلِِف َوِْلَئِؿَّ

تِِفؿْ  ـَ َوَطامَّ «اْلُؿْسِؾِؿق
(2)

. 

ـُ اْلَحَؽؿِ »وذات يقم  أمقر  - َشِفَد أبق سعقد ِجـَاَزًة َصؾَّك َطَؾْقَفا َمْرَواُن ْب

َفَجاَء َأُبق ، َمَع َمْرَواَن َحتَّك َجَؾَسا فِل اْلَؿْؼَبَرةِ  َفَذَهَب َأُبق ُهَرْيَرَة  -الؿديـة آكذاك

: َقاَل َمْرَوانُ ، ثؿ َفَؼامَ ، ُقؿْ : ُه َفَؼاَل َأِركِل َيَدَك َفَلْطَطاُه َيدَ : َفَؼاَل لَِؿْرَوانَ  ،َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ 

إِنَّ : َوَيُؼقُل  ،إَِذا َرَأى ِجـَاَزًة َقاَم َحتَّك ُيَؿرَّ بَِفا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل : َفَؼاَل ؟ لَِؿ َأَقْؿَتـِل

َفَؿا َمـََعَؽ َأْن : َقاَل ، َكَعؿْ : َقاَل ، ؟َأَصَدَق َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ : َفَؼاَل َمْرَوانُ  ،اْلَؿْقَت َفَزعٌ 
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«ُكـَْت إَِماًما َفَجَؾْسَت َفَجَؾْسُت : َقاَل  ؟ُتْخبَِركِل
(1)

. 

 ولق تؿَّ ذلؽ لَعؿَّ الخقر.، لـصحفؿ وإرشادهؿفؿا أجؿؾ أن يحقط أهُؾ العؾؿ إمراَء 

ُٕ عس ٞٔ طبِٚقٟ توسُص  اهٗطِ
ـِ َأبِل َسْرٍح قال  ْب

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ ِطَقاِض ْب َدَخَؾ َيْقَم الُجُؿَعِة  َأَبا َسِعقٍد الُخْدِريَّ نَّ إ»: َط

ـُ اْلَحَؽِؿ َيْخُطُب  ، َفَلَبك َحتَّك َصؾَّك، َفَؼاَم ُيَصؾ ل، َفَجاَء الَحَرُس لُِقْجؾُِسقهُ ، َوَمْرَواُن ْب

ا اْكَصَرَف َأَتْقـَاهُ  َْتُرَكُفَؿا : َفَؼاَل ، َرِحَؿَؽ اهلُل، إِْن َكاُدوا َلَقَؼُعقا بَِؽ : َفُؼْؾـَا ،َفَؾؿَّ
ِ
َما ُكـُْت ٕ

ـْ َرُسقِل اهلل 
ٍء َرَأْيتُُف مِ

ْ
ةٍ  :َذَكرَ ، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصَبْعَد َشل ، َأنَّ َرُجاًل َجاَء َيْقَم الُجُؿَعِة فِل َهقَْئٍة بَذَّ

 
ُّ
ْقَت : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل ، َيْخُطُب َيْقَم الُجُؿَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِل  َصؾِّ : َقاَل ، َٓ : َقاَل  ؟َأَصؾَّ

ـِ  ـِ ، َرْكَعَتْق  ، َفَصؾَّك َرْكَعَتْق
ُّ
«َيْخُطُب  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِل

(2)
. 

 ا١ًٔاهدِّ خُ٘فٕ ًّ
قا ويف سـة ثالث وستقـ مـ الفجرة خؾع أهؾ الؿديـة بقعة يزيد بـ معاوية وولَّ 

طؾك إكصار طبد اهلل بـ مطقع، وطؾك قريش طبد اهلل بـ حـظؾة بـ أبل طامر، فلرسؾ 

ِة  قَت بققعة الَحرَّ يزيد بـ معاوية جقًشا لؼتالفؿ فحدثت فتـة طظقؿة ُسؿ 
(3)

. 

ِط يف ، وذلؽ لقس ُجبـًا مـف، الػتـة فاطتزل أبق سعقد  بؾ خقًفا مـ الَتَقرُّ

ـْ ِديـِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼد َقاَل َرُسقُل اهلل ، الدماء ـُ فِل ُفْسَحٍة ِم ـْ َيَزاَل الُؿْمِم َدًما َما َلْؿ ُيِصْب ، َل

ومع ذلؽ فؼد ، غاًرا يف جبؾ وترك الـاس وما هؿ فقف ، ولزم أبق سعقد «َحَراًما

 .؟فقا ترى ماذا فعؾ أبق سعقد، دخؾ طؾقف رجؾ لقؼتؾف

ةِ َغاًرا»: يخربكا بذلؽ َأَبق َكْضَرَة أحُد تالمقذه فقؼقل ، َدَخَؾ َأُبق َسِعْقٍد َيْقَم الَحرَّ

                                      

 (.1154(، والحاكؿ )1418والـسائل )(، 14( أخرجف الرتمذي )1)
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امِ ، َخَرَج ، ثؿ َفَدَخَؾ َطَؾْقِف فِْقِف َرُجٌؾ  ـْ َأْهِؾ الشَّ
َؽ َطَؾك َرُجٍؾ َتْؼُتُؾُف؟، : َفَؼاَل لَِرُجٍؾ مِ َأُدلُّ

ْقُػ   إَِلك َباِب الَغاِر، َوفِل ُطـُِؼ َأبِل َسِعْقٍد السَّ
ُّ
امِل ا اْكَتَفك الشَّ َ ، َفَؾؿَّ

ِ
: بِل َسِعقْدٍ َقاَل ٕ

 َطَؾْقفِ ، َوإِْن َتْدُخْؾ َأقُتْؾَؽ ،  َأْخُرُج َٓ : َقاَل ، اْخُرْج 
ُّ
امِل َفَقَضَع َأُبق َسِعْقٍد ، َفَدَخَؾ الشَّ

ْقَػ، َوَقاَل  ـْ َأْصَحاِب الـَّاِر، َقاَل ، ُبْم بِنِْثِؿل َوإِْثِؿَؽ : السَّ
ـْ مِ َأْكَت َأُبق َسِعْقٍد : َوُك

«َفاْسَتْغِػْر لِل، َغَػَر اهلُل َلَؽ : َقاَل ، َكَعؿْ : َقاَل ، ؟الُخْدِريُّ 
(1)

. 

ومقضَع استشاراهتؿ يف أمقر ديـفؿ ، َمحطَّ ثؼة الـاس وكان أبق سعقد 

ة ارتػعت إسعار يف الؿديـة الؿـقرة، ودكقاهؿ وضاقت طؾك الـاس ، فبعد وقعة الَحرَّ

فجاء بعض الـاس إلك أبل سعقد يستشقروكف يف أن يتحقلقا مـ الؿديـة ، أمقر الؿعقشة

كَُّف َجاَء َأَبا َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ َلَقالِل إ»: ؽ فقؼقلوهذا أحدهؿ يحدثـا طـ ذل، إلك غقرها

ةِ  ـَ اْلَؿِديـَةِ ، اْلَحرَّ
 :َوَأْخبََرهُ ، َوَكْثَرَة ِطَقالِفِ  ،َوَشَؽا إَِلْقِف َأْسَعاَرَها، َفاْسَتَشاَرُه فِل اْلَجاَلِء مِ

َْوائَِفا َٕ َٓ َصبَْر َلُف َطَؾك َجْفِد اْلَؿِديـَِة َو َٓ آُمُرَك بَِذلَِؽ : َفَؼاَل َلفُ ، َأْن  إِك ل ، َوْيَحَؽ 

 -َفَقُؿقَت، إَِلَّ ُكـُْت َلُف َشِػقًعا، ََل َيْصبُِر َأَحٌد َطَؾك َْلَْوائَِفا: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل 

«َيْقَم اْلِؼَقاَمِة إَِذا َكاَن ُمْسِؾًؿا -َشِفقًدا :أو
(2)

. 

ٍِاهع ٞٔٗبٕ هطوبس  و
 
ُّ
َفنَِذا ، َسَقلتِقُؽْؿ َأْقَقاٌم َيْطُؾُبقَن اْلِعْؾؿَ »: قائاًل  ُيقصل أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل

«َوَطؾُِّؿقُهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْرَحًبا بَِقِصقَِّة َرُسقِل اهلل : َرَأْيُتُؿقُهْؿ َفُؼقُلقا َلُفؿْ 
(3)

. 

ُفقَن  َوإِنَّ ِرَجاًَل ، إِنَّ الـَّاَس َلُؽْؿ َتَبعٌ »: ويف رواية ـَ َيَتَػؼَّ ـْ َأْقَطاِر اْلََرِضق َيْلُتقَكُؽْؿ ِم

                                      

 (.7/96(، وتاريخ دمشؼ )3/171( سقر أطالم الـبالء )1)
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، َفنَِذا َأَتْقُكْؿ َفاْسَتْقُصقا بِِفْؿ َخْقًرا ـِ ي «فِل الدِّ
(1)

. 

 
ُّ
كان صالُب العؾؿ يلتقن الؿديـة مـ أقطار إرض لقتػؼفقا يف  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا مات الـبل

هبؿ، وُيحسـ  بُيَرح   فؽان أبق سعقد ، ملسو هيلع هللا ىلصالديـ طؾك يد أصحاب رسقل اهلل 

 وَيُصبُّ طؾقفؿ مـ بحر طؾؿف الػقاض.، استؼبالفؿ وضقافتفؿ

ـْ َأبِل َهاُروَن الَعْبِدي  َقاَل  َمْرَحًبا بَِقِصقَِّة َرُسقِل اهلل : ُكـَّا َكْلتِل َأَبا َسِعقٍد َفَقُؼقُل »: فَع

ـَ  ِرَجاًَل إِنَّ الـَّاَس َلُؽْؿ َتَبٌع، َوإِنَّ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص، إِنَّ َرُسقَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َأْقَطاِر اْلََرِضق َيْلُتقَكُؽْؿ ِم

، َفنَِذا َأَتْقُكْؿ َفاْسَتْقُصقا بِِفْؿ َخْقًرا ـِ ي ُفقَن فِل الدِّ «َيَتَػؼَّ
(2)

. 

ـْ َأبِل َكْضَرَة أن أبا َسِعقٍد اْلُخْدِري    َمْرَحًبا بَِقِصقَِّة »: كان يؼقل لفؿ َوَط

 ،َسَقلتِقُؽْؿ َأْقَقاٌم َيْطُؾُبقَن اْلِعْؾؿَ : َيُؼقُل ، ُيقِصقـَا بُِؽؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن َرُسقُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل 

«َوَطؾُِّؿقُهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْرَحًبا بَِقِصقَِّة َرُسقِل اهلل : َفنَِذا َرَأْيُتُؿقُهْؿ َفُؼقُلقا َلُفؿْ 
(3)

. 

ٓ يرون مـف ، طالقتف هبؿمتقاضًعا يف ، َهق ـًا َلق ـًا مع تالمذتف وكان أبق سعقد 

هبا مـ خقر معؾؿ طرفتف رَّ شبؾ كان يتعامؾ معفؿ بلريحقة ت، َجػاًء وٓ ِغْؾَظًة وٓ َتَؽؾًُّػا

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: الذي قال لف ربف سبحاكف، ملسو هيلع هللا ىلصالبشرية 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[159: ]آل طؿران ﴾ڃ ڃ ڃ چ

ـُ بق َسَؾَؿَة أوهذا  ـِ أحد تالمذتف يحدثـا بؿققػ لف مع أبل سعقد  ْب ْحَؿ َطْبِد الرَّ

ـْ »: فقؼقل ،كرى مـ خاللف جؿال العالقة بقـف وبقـفؿ
َتَذاَكْرَكا َلْقَؾَة اْلَؼْدِر فِل َكَػٍر مِ

َٓ َتْخُرُج : َفُؼْؾُت ، َفَلَتْقُت َأَبا َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ َوَكاَن َصِديًؼا لِل، ُقَرْيشٍ  بِـَا إَِلك الـَّْخِؾ َأ

                                      

 (.2651)( أخرجف الرتمذي 1)

 (.2651( أخرجف الرتمذي )2)
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ُث   : َفُؼْؾُت َلفُ ، َفَخَرَج َوَطَؾْقِف َخِؿقَصٌة َلفُ ، ؟َكَتَحدَّ
 
ـَ الـَّبِل

ْثـِل َما َسِؿْعَت مِ فِل َلقَْؾِة  ملسو هيلع هللا ىلصَحد 

ـْ َرَمَضاَن َواْطَتَؽْػـَا َمَعُف، َفَلَتاُه ِجْبِريُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاْطَتَؽَػ َرُسقُل اهلل : الَؼْدِر، َقاَل 
 َطْشَر إَُوِل مِ

ِذي َتْطُؾُب َأَماَمَؽ : َفَؼاَل  َفَلَتاُه ِجْبِريُؾ ، َفاْطَتَؽْػـَا َمَعفُ ، َفاْطَتَؽَػ الَعْشَر إَْوَسطَ ، إِنَّ الَّ

ِذي َتْطُؾُب َأَماَمَؽ : َفَؼاَل   ، إِنَّ الَّ
ُّ
ـْ َرَمَضاَن فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَم الـَّبِل

ـَ مِ َخطِقًبا َصبِقَحَة ِطْشِري

قُتَفاإِكِّل ُأِريُت َلقْ : ملسو هيلع هللا ىلص َفا فِل الَعْشرِ اْلََواِخرِ ، َؾَة الَؼْدِر، َوإِكِّل ُكسِّ َوإِكِّل َرَأْيُت ، فِل ِوْترٍ ، َوإِكَّ

ـٍ َوَماءٍ  َؿاِء ، َوَكاَن َسْؼُػ الَؿْسِجِد َجِريَد الـَّْخؾِ ، َكَلكِّل َأْسُجُد فِل صِق َوَما َكَرى فِل السَّ

 ، َفَجاَءْت َقَزَطٌة َفُلْمطِْركَا، َشْقًئا
ُّ
ـِ َوالَؿاِء َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَفَصؾَّك بِـَا الـَّبِل ق َحتَّك َرَأْيُت َأَثَر الط 

«َوَأْرَكَبتِِف َتْصِديَؼ ُرْؤَياهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَجْبَفِة َرُسقِل اهلل 
(1)

. 

ـُ ُخُؾِؼِف مع تالمذتف أن يـظر يف  ومع ذلؽ كان أبق سعقد  لؿ يؿـعف لقـُف وُحْس

َأَتْقُت َأَبا َسِعقٍد »: أم ٓ، ففذا أبق العالقة يؼقل ،حالفؿ هؾ يعؿؾقن بؿا يتعؾؿقن

َسؾَّْؿُت الثَّالَِثَة َفَرَفْعُت ، ثؿ َسؾَّْؿُت َفَؾْؿ ُيْمَذْن لِل، ثؿ اْلُخْدِريَّ َفَسؾَّْؿُت َفَؾْؿ ُيْمَذْن لِل

اِر، َفَؾْؿ ُيْمَذْن لِل: َصْقتِل َوُقْؾُت  اَلُم َطَؾقُْؽْؿ َيا َأْهَؾ الدَّ ْقُت َكاِحَقًة َفَؼَعْدُت، ، السَّ َفتَـَحَّ

 ُغاَلٌم َفَؼاَل 
َّ
َأَما إِكََّؽ َلْق ِزْدَت َلْؿ ُيْمَذْن : َفَدَخْؾُت، َفَؼاَل لِل َأُبق َسِعقدٍ ، اْدُخْؾ : َفَخَرَج إَِلل

«َلَؽ 
(2)

:  
 
«َفْؾَقْرِجعْ إَِذا اْسَتْلَذَن َأَحُدُكْؿ َثَلًَثا َفَؾْؿ ُيْمَذْن َلُف »: ملسو هيلع هللا ىلص وذلؽ لؼقل الـبل

(3)
. 

روا شواكت، بطؾبة العؾؿ َكُثَر تالمقذه ولؿا كاكت هؽذا طالقة أبل سعقد 

بعؾؿف يف إقطار وإمصار لقصبح كؾ واحد مـفؿ َكقاًة لؿدرسة طؾؿقة يف بؾدتف يتعؾؿ 

 .الـاس فقفا شتك طؾقم الشريعة، ويتخرج مـفا العؾؿاء والدطاة جقاًل بعد جقؾ
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َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
طابًدا وطالًؿا ومجاهًدا تصؾ  وبعد حقاة صقيؾة طاشفا أبق سعقد الُخدري 

فؾؿا شعر بؼرب أجؾف اتََّؽَل طؾك ولده طبد الرحؿـ لققصقف ، بف الدكقا إلك آخر محطاهتا

إِك ل َكبِْرُت َوَذَهَب َأْصَحابِل : َقاَل لِل َأبِل»: فقؼقل، ولـرتكف يخربكا بذلؽ، عوصقة ُمقد  

َّ َحتَّك َجاَء إَِلك َأْقَصك اْلَبِؼقعِ : ، َقاَل َوَجَؿاِطتِل َفُخْذ بَِقِدي
ـُ  -َفاتََّؽَل َطَؾل َٓ ُيْدَف َمَؽاًكا 

 : َفَؼاَل ، -فِقفِ 
َّ
َٓ تَ ، إَِذا َأَكا ُمتُّ َفاْدفِـ ل َهُفـَا، َيا ُبـَل َٓ َتْؿِش َمِعل ضَو  ُفْسَطاًصا، َو

َّ
ِرْب َطَؾل

َٓ تَ   َكائَِحةٌ بِـَاٍر، َو
َّ
َـّ َطَؾل َٓ ُتمْ ، ْبؽِقَ ـْ ، َواْسُؾْؽ بِل ُزَقاَق َطْؿَؼةَ ، ْن بِل َأَحًداذِ َو َوْلقَُؽ

َن ، َيْقَم اْلُجُؿَعةِ  -مات :أي -َفَفَؾَؽ : قال طبد الرحؿـ، َمْشُقَؽ َخَبًبا َفَؽِرْهُت َأْن ُأَؤذ 

ا َكاَن َكَفاكِل َفَقْلُتقكِل َفَقُؼقُلقنَ  ـْ ِجَفاِزِه : َمَتك ُتْخِرُجقُه؟ َفَلُققُل  :الـَّاَس َلؿَّ
إَِذا َفَرْغُت مِ

«َفاْمَتأَلَ َطَؾك اْلبَِؼقِع الـَّاُس : َقاَل ، ُأْخِرُجفُ 
(1)

. 

وقد جاءها أبق طثؿان الـَّفدي  وارتجت الؿديـة بخرب مقت أبل سعقد 

ـْ أهؾ الَبؾدلْسَت : فؼالقا لف ،فسلل الـاس طـ سبب بؽائفؿ واجتؿاطفؿ ،َزائًِرا لفا
، ؟مِ

ـْ أهؾ البؾد لعؾْؿَت ، َصدقَت : قالقا، َكعؿ: قاَل 
ماَت أبق َسعقٍد الخدريُّ ، لق كـَت مِ

(2)
. 

سـة  :وققؾ، سـة أربع وستقـ :فؼد ققؾ، هذا وقد اختؾػت إققال يف سـة مقتف

واهلل أطؾؿ بالصقاب .وققؾ غقر ذلؽ، سـة أربع وسبعقـ :وققؾ، خؿس وستقـ
(3)

. 

قد مات ورحؾ طـ طالؿـا إٓ أن ذكره باٍق بقـ الـاس   أبق سعقد ولئـ كان

إٓ ويذكر الـاس أبا سعقد َصبِقًّا  ملسو هيلع هللا ىلصَفاَل ُتْذَكُر غزوات الرسقل ، إلك يقم الـاس هذا

ذكر رواية الحديث إٓ ويظفر يف وٓ تُ ، ملسو هيلع هللا ىلصيعرضف أبقه يقم أُحد طؾك رسقل اهلل 

                                      

 (.6392ؿ )( أخرجف الحاك1)
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، أو وٓ تؽاد تحضر خطبة جؿعة، الخدريُّ  ثفا أبق سعقدساحتفا راوية الؿديـة ومحد  

تؼرأ كتاًبا إسالمقًّا إٓ وتجد يف ذلؽ أثَر أبل سعقد الخدري، حتك ، أو تسؿع درًسا

 .فاهلل أسلل أن يرزقـل يف الجـة صحبتف، اشتاقت كػسل لرؤيتف

 

 ،الخذسيِّ عي أتي سعيٍذ سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح
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 َحُش تُي َستيعاهع

 

ََٞى بأضسٔتًّ دخ أُٗي  ًُٔادّسا ٕ املدِٙ
ر صإكـا سـؼطع أن الزمان والؿؽان مسافريـ إلك ط، أيفا الؼارُئ الؽريؿ

مؾة السابؼقـ إولقـ مـ الؿفاجريـ، لـتعرف طؾك رجؾ مـ أبطالفؿ، كان طؾك 

 
 
جاهد يف اهلل حؼ جفاده ، ثؿ محؿٍد طؾقفؿا صؾقات اهلل وسالمف إبراهقؿ قبؾ بعثة الـبل

 حتك أتاه القؼقـ.

ـُ َربقَعَة   .◙إكف الصحابل الجؾقؾ َطامُِر ب

ُٞ ت (1)عسٕٙفٔبطاق
 

ـِ َمالؽ، وققؾ ـُ َربقَعَة ب ـِ َكعب، ُكـْقتف: هق َطامُِر ب ـُ َربقَعَة ب  أبق طبد اهلل. :َطامُِر ب

ولؽـف طاش يف مؽة، وترطرع يف ، وققؾ غقر ذلؽ، يرجع كسُبف إلك أصقل يؿاكقة

ـِ َكْعِب  ،بطـ مـ بطقن قريش فؼد كان حؾقًػا لسقدهؿ الخطاب بـ ، وهؿ َبـق َطِدي  ْب

ُكَػقؾ والِد الػاروِق طؿر، وقد بؾغ ُحبُّ الخطاب لعامٍر أْن تبـَّاه يف الجاهؾقة حتك 

ـُ الخطاب، وم: ُيؼال لفأصبح  َم اهلُل التبـ   ،ك ذلؽ حتك جاء اإلسالمضَطامُر ب  ،لوحرَّ

، فرجعقا يدطقكف [5: ]إحزاب ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿: وقال لؾـاس

 طامر بـ ربقعة.

ـِ َكْعِب وهل الؿرأة الطاهرة  ولؼد تزوج َطامٌِر  مـ إحدى كساء َبـل َطِدي  ْب

                                      

(، وأسد 4/2149(، ومعرفة الصحابة )2/791(، وآستقعاب )3/295( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)
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ُة التل كاكت خقَر َطْقٍن لف طؾك إيؿاكف.العػقػة َلْقَؾك بِـُْت َأبِل   َحْثَؿَة اْلَعَدِويَّ

ُٞ ًٔ قص  ٕإضال
 
 
 :مـ أشفرهؿ، ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  كان هـاك مقحدون يف جزيرة العرب قبؾ بعثة الـبل

ـِ َكْعِب اسُؿف ـُ طؿ طؿر بـ  :رجؾ مـ َبـل َطِدي  ْب ـِ ُكػقؾ، وهق اب ـُ طؿرو ب َزْيُد ب

وكان ٓ يلكؾ إٓ مؿا ُذكر اسُؿ اهلل طؾقف، ، ملسو هيلع هللا ىلصا طؾك ديـ إبراهقؿ الخطاب، وكان حـقػً 

َؿاِء : َوَيُؼقُل لفؿ ،وكان َيِعقُب َطَؾك ُقَرْيٍش َذَباِئَحُفؿْ  ـْ السَّ
اُة َخَؾَؼَفا اهلُل، َوَأْكَزَل َلَفا مِ الشَّ

َْرضِ ، اْلَؿاءَ  ْٕ ـْ ا
َوَكاَن ُيْحقِل  ،!ِؿ اهلل؟َتْذَبُحقَكَفا َطَؾك َغْقِر اْس ، ثؿ َوَأْكَبَت َلَفا مِ

ُجِؾ إَِذا َأَراَد َأْن َيْؼُتَؾ اْبـََتفُ  َٓ َتْؼُتْؾَفا، َأَكا َأْكِػقَؽَفا َمُئقَكَتَفا: اْلَؿْقُءوَدَة، فَقُؼقُل لِؾرَّ
(1)

. 

فؼد ساقف الؼدُر مـ بالده إلك مؽة لقعقش يف بـل َطِدي   وأما طامر بـ ربقعة 

ـِ َكْعِب مع ذلؽؿ  ـِ طؿف بعدما تبـاه ْب الُؿقحِد زيد بـ طؿرو الذي أصبح بؿثابة اب

ـُ ُكػقؾ، فؽاكت أققالف وأفعالف تلخذ بؼؾب طامٍر إلك طبادة اهلل وحده وكَْبِذ ما  الخطاب ب

َة ُيِريُد ِحَراًء ُيَصؾ ل فِقفِ » طؾقف أهؾ الشرك والقثـقة حتك َلِؼَقُف يقًما ـْ َمؽَّ
، َوُهَق َخاِرٌج مِ

ـْ ِخاَلفِِفْؿ َواْطتَِزاِل  َوإَِذا
ـَ َقْقمِِف ُسقٌء فِل َصْدِر الـََّفاِر فِقَؿا َأْضَفَر مِ ُهَق َقْد َكاَن َبْقـَُف َوَبْق

ـُ َطْؿٍرو، َوَما َكاَن َيْعُبُد آَباُؤُهؿْ ، آلَفتِِفؿ َيا َطامُِر، إِك ل َخاَلْػُت َقْقمِل، : َفَؼاَل َزْيُد ْب

َة إِْبرَ  َبْعُت مِؾَّ ـْ َبْعِدهِ  اِهقَؿ َخؾِقِؾ اهلل، َوَما َكاَن َيْعُبُد اْبـُُف إِْسَؿاِطقُؾ َفاتَّ
َوَما ، مِ

ـْ َبـِل َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب ، َكاَن ُيَصؾُّقَن إَِلك َهِذِه اْلِؼْبَؾةِ 
ـْ َوَلِد إِْسَؿاِطقَؾ مِ

َفَلَكا أْكَتظُِر َكبِقًّا مِ

َٓ ُأَراكِل ، َأْحَؿدُ  :اْسُؿفُ  ُقفُ َو ـُ بِِف َوُأَصد 
، َفنِْن  ،ُأْدِرُكُف، َفَلَكا َيا َطامُِر ُأومِ

ُّ
َوَأْشَفُد َأكَُّف كَبِل

اَلمَ  ُة َفَرَأْيَتُف َفَلْقِرْئُف مِـ ل السَّ َٓ َيْخَػك ، َصاَلْت بَِؽ اْلُؿدَّ َوَسُلْخبُِرَك َيا َطامُِر َما َكْعُتُف َحتَّك 

ْعِر : َؼاَل ف، َهُؾؿَّ : َطَؾْقَؽ، َقاَل طامرٌ  َٓ بَِؽثِقِر الشَّ َٓ بِالطَِّقيِؾ، َو ُهَق َرُجٌؾ َلْقَس بِاْلَؼِصقِر َو
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ـَ َكتَِػْقِف، َواْسُؿفُ  ِة َبْق َٓ بَِؼؾِقؾِِف، َوَلْقَس ُتَػاِرُق َطْقـَْقِف ُحْؿَرٌة، َوَخاَتُؿ الـُُّبقَّ َأْحَؿُد، َوَهَذا  :َو

ُيْخِرَجُف َقْقُمُف مِـَْفا، َوَيْؽَرُهقَن َما َجاَء بِِف، َحتَّك ُيَفاِجَر إَِلك اْلَبَؾُد َمْقلُِدُه َوَمْبَعُثُف َحتَّك 

ـَ إِْبَراِهقَؿ  :َيْثِرَب َفَقْظَفُر َأْمُرُه، َفنِيَّاَك َأْن ُتْخَدَع َطـْفُ  َفا َأْصُؾُب ِدي َفنِك ل َبَؾْغُت اْلباَِلَد ُكؾَّ

ـَ اْلقَ اْلَخؾِقَؾ 
ـْ َأْسَلُل مِ ـُ : ُفقِد َوالـََّصاَرى َواْلَؿُجقِس َيُؼقُل ، َوُكؾُّ َم ي َهَذا الد 

 َغْقُرهُ : َوَراَءَك، َوَيـَْعُتقَكُف مِْثَؾ َما َكَعتُُّف َلَؽ، َوَيُؼقُلقنَ 
ٌّ
َفَقَقَع فِل : َقاَل َطامِرٌ ، َلْؿ َيْبَؼ َكبِل

ـْ َيْقمِئِذٍ سَكػْ 
ْساَلُم مِ  اإْلِ

َ
«ل

(1)
. 

ـُ طؿرو قبؾ بعثة   ثؿ مات زيُد ب
 
وَبِؼَقْت بذوُر اإليؿان التل ألؼاها يف ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ـْ َيرويفا حتك أوحك اهلل تعالك إلك كبقف   ملسو هيلع هللا ىلصفؽان ، ملسو هيلع هللا ىلصقؾب طامر بـ ربقعة تبحث طـ َم

ـَ  وصاحُبف أبق بؽر يطقفان مؽة يدطقانِ  َ أبق بؽٍر طامَر ب
ا إلك اإلسالم، َفَؾِؼل الـاَس ِسرًّ

فلسرع إلك ما كان يـتظره، وكلنَّ كؾؿاِت  ،قلفربقعة يقًما فخال بف ودطاه إلك اهلل ورس

أبل بؽر طـ اإلسالم كاكت كالؿاء الطفقر الذي كزل طؾك بذور اإليؿان يف قؾب طامٍر 

رًطا فدطاها إلك اإلسالم فسارطت، وكان ذلؽ سفلحقاها، فاكطؾؼ طامٌر إلك زوجتف مُ 

 
 
دار إرقؿ  ملسو هيلع هللا ىلص يف أوائؾ أيام الدطقة قبؾ دخقل الـبل

(2)
. 

ََ هوِيبِّعاًْس حيٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ُى اهطال
 
ُّ
ر إماكة التل وآمـ بف طامٌر هاجت الذكرياُت يف كػسف وتذكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا ُبعث الـبل

 
 
ـُ طؿرو لؾـبل َؾفا لف زيُد ب ُة َفَرَأْيَتُف َفَلْقِرْئُف مِـ ل »: حقـ قال لف ملسو هيلع هللا ىلص حؿَّ َفنِْن َصاَلْت بَِؽ اْلُؿدَّ

اَلمَ  ُكـُْت َرُجاًل َحؾِقًػا فِل َقْقمِل، »: فقؼقل  ،ذلؽ، وها هق ذا ُيحدثـا طـ «السَّ

ا، َوُكـُْت ، َوَكاَن َقْقمِل َأَقؾَّ ُقَرْيٍش َطَدًدا َباِطِف َضاِهًرا، َفَلْسَؾْؿُت ِسرًّ َفَؾْؿ َأْقِدْر َطَؾك ات 

                                      

( 2419(، والػاكفل يف أخبار مؽة )52(، وأبق كعقؿ يف الدٓئؾ )3/291( أخرجف ابـ سعد يف الطبؼات )1)

 .طـ طامر بـ ربقعة 

 (.2/313(، والروض إكػ )3/413(، والؿستدرك )3/296( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)
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ـِ ُكَػْقٍؾ، ملسو هيلع هللا ىلصَأْخَبْرُت َرُسقَل اهلل  ـُ َطْؿِرو ْب الَم، َفَردَّ  بَِؿا َأْخَبَركِل بِِف َزْيُد ْب َوَأْقَرْأُتُف مِـُْف السَّ

َؿ َطَؾْقِف، َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقِف َرُسقُل اهلل  َلَؼْد َرَأْيُتُف فِل اْلَجـَِّة َيْسَحُب َذْيًَل : ملسو هيلع هللا ىلصالسالَم، وَتَرحَّ

«ُذُيقًَل ، أو َلفُ 
(1)

ـِ َفَرَأْيُت لَِزْيِد ، َدَخْؾُت اْلَجـَّةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، ويف رواية أم الؿممـقـ طائشة قال  ْب

ـِ  ـِ ُكَػقٍْؾ َدَرَجَتقْ «َطْؿرٍو ْب
(2)

ًة َوْحَدهُ »: يؼقل طـف ملسو هيلع هللا ىلص، وكان  ُف ُيْبَعُث َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُأمَّ «إِكَّ
(3)

. 

ْْٝٗٓٞ ذلِ  ذَس
لؿا فشا َخَبُر اإلسالم يف مؽة ُفِرَشْت أرُضفا بللقان العذاب لؾؿممـقـ 

لحقَمفؿ  وكََفَشْت سقاُصفؿالؿستضعػقـ، فلخذهؿ الؿشركقن وَصَفروهؿ يف الشؿس، 

الربيئة، فسالت دماؤهؿ طؾك إرض تحػر إخاديد، ومـعقهؿ الطعاَم والشراَب 

ـُ طباٍس  حتك َفَتَت الجقُع أكبادهؿ، وكاد العطُش أن يؼطع أطـاقفؿ، ولؼد َوَصَػ اب

 ُيْعطُِشقَكُف َحتَّك َما ِرُبقَن َأَحَدُهْؿ َوُيِجقُعقَكُف وَ ضَواهلل إِْن َكاُكقا َلقَ »: مِحـتفؿ بؼقلف

ـَ 
ِذي بِِف، َحتَّك إِكَُّف َلُقْعطِقِفْؿ َما َسَلُلقُه مِ ر  الَّ ِة الضُّ ـْ ِشدَّ

َيْؼِدُر َطَؾك َأْن َيْسَتِقَي َجالًِسا مِ

ـْ ُدوِن اهلل؟ َفَقُؼقُل : اْلِػْتـَِة َحتَّك َيُؼقُلقا َلفُ 
ى إَلُفَؽ مِ ُت َواْلُعزَّ إنَّ اْلُجَعَؾ َكَعْؿ، َحتَّك : آلالَّ

ـْ ُدوِن اهلل؟ َفَقُؼقُل : َلَقُؿرُّ بِِفْؿ َفَقُؼقُلقَن َلفُ 
ا ، َكَعؿْ : َأَهَذا اْلُجَعُؾ إَلُفَؽ مِ اْفتَِداًء مِـُْفْؿ مِؿَّ

ـْ َجْفِدهِ 
«َيْبُؾُغقَن مِ

(4)
، ومع ذلؽ كان الؼرآُن يػتح لفؿ باب الرجاء حقـ يـزل يستثـل 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چ ڇ ڇ ڇ﴿ مـ طذاب اهلل لؿـ كػر

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

، ويليت الؼصُص الؼرآينُّ كؼصة أصحاب إخدود وغقرها ُيثبُت [116: ]الـحؾ ﴾گ

                                      

 (.2419(، والػاكفل يف أخبار مؽة )52(، وأبق كعقؿ يف الدٓئؾ )3/291الطبؼات )( أخرجف ابـ سعد يف 1)

ـف إلباين يف الصحقحة )19/512( أخرجف ابـ طساكر يف تاريخف )2)  (.1416(، وحسَّ

حف إلباين يف صحقح السقرة )ص( طـ سعقد بـ زيد 973( أخرجف أبق يعؾك )3)  (.94، وصحَّ

ـف الصقياين يف الصحقح مـ أحاديث السقرة )16898ربى )( أخرجف البقفؼل يف الؽ4)  (.1/71(، وحسَّ
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ُّ
َقْد »: لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصَكَبَل تضحقاِت إمؿ مـ قبؾفؿ، فقؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصأفئدهتؿ، َوَيُؼص طؾقفؿ الـبل

ُجُؾ َفُقْحَػُر َلُف فِل  ـْ َقْبَؾُؽْؿ ُيْمَخُذ الرَّ قَفا، َفُقَجاُء بِاْلِؿـَْشاِر َكاَن َم
اْلَْرِض َفقُْجَعُؾ فِ

، َوُيْؿَشُط بَِلْمَشاِط الَحِديِد َما ُدوَن َلْحِؿِف َوَطْظِؿِف، َفَؿا  ـِ َفُققَضُع َطَؾك َرْأِسِف َفُقْجَعُؾ كِْصَػْق

ـْ ِديـِِف، َواهللِ  ُه َذلَِؽ َط َـّ َهَذا اْلَْمُر، َحتَّك َيِسقَر ال َيُصدُّ ـْ َصـَْعاَء إِلَك َلَقتِؿَّ اكُِب ِم رَّ

ْئَب َطَؾك َغـَِؿفِ  َيَخاُف إَِلَّ اهللَ َحْضَرَمْقَت، ََل  «َولَؽِـَُّؽْؿ َتْسَتْعِجُؾقنَ ، ، َوالذِّ
(1)

 -، َفَتْخَؿدُ 

كقراُن آٓمِفؿ، ويستـشؼقن طبقَر الحقاة مـ جديد، وترى أطقـُفؿ شعاَع إمِؾ  -طـدئذٍ 

 مـ بعقد.

ـِ َكْعِب كصقب طظقؿ مـ ولؼد كان لعامر بـ  ربقعة ومـ أسؾؿ معف مـ بَـل َطِدي  ْب

حتك قالت طـف أمُّ ، وحشقة ذلؽؿ التعذيب ودمقيتف طؾك يد طؿَر بـ الخطاب يف جاهؾقتف

ـْ َأَشد  الـَّاِس َطَؾقْـَا فِل إِْساَلمِـَا»: طبد اهلل زوجُة طامر بـ ربقعة
ـُ اْلَخطَّاِب مِ «َكاَن ُطَؿُر ْب

(2)
. 

َواِء العذاب حتك  َٕ وضؾت هذه الُثؾُة الؿممـُة صابرًة محتسبًة لَؿرارِة اإلهاكِة و

 
ُّ
ا وقال لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصاجتؿع هبؿ الـبل  ؛إِنَّ بَِلْرِض اْلَحبََشِة َمِؾًؽا ََل ُيْظَؾُؿ َأَحٌد ِطـَْدهُ »: ِسرًّ

ا َأْكُتْؿ فِقفِ  «َفاْلَحُؼقا بِبََِلِدِه َحتَّك َيْجَعَؾ اهللُ َلُؽْؿ َفَرًجا َوَمْخَرًجا ِمؿَّ
(3)

ر سفخرجقا يف ال، 

، وتجفز طامٌر وزجتف لؾفجرة ًٓ ذهب يتحسس الققت الؿـاسب لؾػرار، ، ثؿ َأْرَسا

وها ، ةً لالخطاب فجوبقـؿا أمُّ طبد اهلل طؾك بعقرها تـتظر زوجفا إذ ضفر أمامفا طؿر بـ 

ا َتَفقَّْلَكا لِْؾُخُروِج إَِلك َأْرِض اْلَحَبَشِة َوَقْد َذَهَب َطامٌِر فِل َبْعِض »: هل تحدثـا فتؼقل َفَؾؿَّ

 َوُهَق َطَؾك ِشْركِفِ ، َحاَجتِـَا
َّ
ـُ الخطاب َحتَّك َوَقَػ َطَؾل َوَأَكا َطَؾك َبِعقِري ، إِْذ َأْقَبَؾ ُطَؿُر ب

                                      

 (.6943( أخرجف البخاري )1)

حف الفقثؿل يف الؿجؿع (، والؾػظ لف، وصحَّ 47(، والطرباين يف الؽبقر )371( أخرجف أحؿد يف الػضائؾ )2)

(9841.) 

 (.3191يف الصحقحة )د إسـاده إلباين (، وجقَّ 17743( أخرجف البقفؼل يف الؽربى )3)
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فَ ُأِريُد َأْن َأتَ  ْكطاَِلٌق : َفَؼاَل ، َقجَّ َٓ ـَ َيا ُأمَّ َطْبِد اهلل، إِكَُّف  آَذْيُتُؿقَكا يف ، َكَعؿْ : فُؼْؾُت ؟ إلك َأْي

 ، ديــا َوَقَفْرُتُؿقَكا
ِ
َـّ فِل َأْرِض اهلل َٓ ُكْمَذى فَؾـَْخُرَج ، َحتَّك َيْجَعَؾ اهلُل َلـَا َمْخَرًجا، َحْقُث 

 
ِ
ـْ َأَراَها: قالت، َصِحَبُؽُؿ اهللُ : ُطَؿرُ ، َفَؼاَل فِل ِطَباَدةِ اهلل ًة َلْؿ َأُك اكَْصَرَف ، ثؿ َوَرَأْيُت َلُف ِرقَّ

ـُ َربِقَعةَ ، َوَقْد َأْحَزَكُف فِقَؿا َأَرى ُخُروُجـَا  : َفُؼْؾُت َلفُ ، َفَجاَءكِل َزْوِجل َطامُِر ْب
ِ
، َيا َأَبا َطْبِد اهلل

َتُف  : َفَؼاَل ، َكَعؿْ : َأَصِؿْعِت فِل إِْساَلمِِف؟، ُقْؾُت : َقاَل ، َوُحْزَكُف َطَؾْقـَاَلْق َرَأْيَت ُطَؿَر آكًِػا َوِرقَّ

 
ِ
«َٓ ُيْسؾُِؿ َحتَّك ُيْسؾَِؿ ِحَؿاُر اْلَخطَّاِب  َواهلل

(1)
. 

ومع أنَّ أمَّ طبد اهلل رأت طؾك يد طؿَر  ،اكطؾؼقا إلك الحبشة مفاجريـ ثؿ 

َؿتف بصقٍت ، قسقًة وطذاًبا إٓ أهنا لؿ َتَفْبُف حقـ وقػ ، قد أهنََؽْتف السقاطومع أهنا كؾَّ

بؾ أجابتف بؽؾؿاٍت أضفرت ثباَتفا طؾك ، ولؿ َتَخْػ مـ َبْطشف حقـ سللفا، أمامفا

سقاصف التل كاكت َتفتؽ أجساَد الؿممـقـ  وإصراَرها طؾك إكؿال صريؼفا، وكلنَّ ، ديـفا

 ما زادهتؿ إٓ إيؿاًكا.

َقَة التل كاكت مـ طؿر ، ثؿ َأَحَسْت بؼؾبفا الطاهر ورأت بػراستفا العؿقؼة أنَّ الر 

ا قؾقؾ، فؿا أطظؿ تؾؽ الؿرأة.  تحؿؾ وراءها إيؿاًكا سقخالط شغاف قؾبف طؿَّ

أن هذه الصػات التل رأيـاها يف هذه الؿرأة مـ ققٍة  -أيفا الؼارئ الؽريؿ -واطؾؿ

كِتاج تربقٍة َكبقيٍة أصقؾٍة لؿ  بؾ هل، وصالبٍة وصربٍ وثباٍت وفِراسٍة لؿ تؽـ ولقدة الؾحظة

 ، تؽـ قاصرة طؾك حضقرها وزوجفا يف مدرسة دار إرقؿ َفَحْسب
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصبؾ كان الـبل

وإلقؽ صقرًة مـ صقر هذه الرتبقة ، وَيبُثُّ فقفؿا مـ طؾؿف وأخالقف، َيُخصفؿا بالزيارة

ـِ َطامِر بـ ربقعة َأكَُّف َقاَل ، الخاصة ـْ َطبِْد اهلل ْب  َأَتا»: فَع
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَكا َرُسقُل اهلل

ٌّ
، فِل بَقْتِـَا َوَأكَا َصبِل

َْلَعَب 
ِ
َوَما : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َفَؼاَل َرُسقُل ، َتَعاَل ُأْططَِؽ  ،َيا َطْبَد اهلل: َفَؼاَلْت ُأم ل، َفَذَهبُْت َأْخُرُج ٕ

                                      

(، وصحقح السقرة، لأللباين 47(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )371ٕحؿد ) ،( يـظر: فضائؾ الصحابة1)

 (.191)ص
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إِكَِّؽ لَْق َلْؿ َتْػَعِؾل ُكتِبَْت َأَما : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، ُأْططِقِف َتْؿًرا: َقاَلْت ، ؟َأَرْدِت َأْن ُتْعطِقَفُ 

«َطَؾقِْؽ َكْذَبةٌ 
(1)

. 

ٕٝ إىل ًٓٔ ّٕٝ ٓذس  ذس
ـُ الخطاب بعد هجرهتؿ ومِـ َقبؾف أسؾؿ ، ثؿ َصَدَقْت فراَسُة أم  طبد اهلل وأسؾؿ طؿُر ب

وصارت إخبار إلك ، قريًشا أسؾؿت بؾ وأشقع بقـ الـاس أنَّ ، حؿزة بـ طبد الؿطؾب

 طدد مـ الؿفاجريـ إلك مؽة مـفؿ طامر بـ ربقعة وزوجتف. فرجع، أرض الحبشة

 
ُّ
فرتكقا ، بالفجرة إلك الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصوما إْن َحطَّ العائدون رحالفؿ حتك أمرهؿ الـبل

 مفاجريـ إلك اهلل ورسقلف. ىأمقالفؿ وديارهؿ وخرجقا يؼطعقن الصحارَ 

وكاكت ، ربقعةوكاكت أول ُأسرٍة تدخؾ الؿديـة مـ الؿفاجريـ هل أسرة طامر بـ 

زوجتف َلْقَؾك بـت أبل َحْثَؿَة أول امرأة دخؾت الؿديـة مفاجرًة يف سبقؾ اهلل
(2)

. 

 
ُّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصويف مشفد اإلخاء العظقؿ بقـ الؿفاجريـ وإكصار آَخك الـبل ـَ َطامِِر ْب َبْق

ـِ َسْرٍح إَْكَصاِري   ـِ اْلُؿـِْذِر ْب ¶َربِقَعَة َوَيِزيَد ْب
(3)

. 

  ويف الؿديـة سقعقش طامٌر والصحابُة 
 
، َصْقًرا جديًدا يف حقاهتؿ ملسو هيلع هللا ىلص مع الـبل

 وستَحؿؾ الفداية لؾعالؿقـ.، َسقَُشقدون فقف لإلسالم دولًة ستزلزل طروَش الطغاة

 بِٚى اهلٔلٔاُدٖ يف ضد
ا كُِصبَْت رايُة الجفاد يف سبقؾ اهلل كان طامر بـ ربقعة  مـ  -كعادتف -ولؿَّ

 ، السابؼقـ إلك اهلل ورسقلف
 
فؼد شفد بدًرا وأحًدا والخـدق ، ملسو هيلع هللا ىلص فؾؿ َيُػتْف مشفٌد مع الـبل

                                      

 (.14991(، وأبق داود )15712( أخرجف أحؿد )1)

(، وأسد 2/334(، وسقر أطالم الـبالء )3/413(، والؿستدرك )3/296( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

 (.3/471الغابة )

 (.25/316(، وتاريخ دمشؼ )3/413(، والؿستدرك )3/296( يـظر: الطبؼات الؽربى )3)
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 .وإلقؽ َقَبسات مـ صػحات جفاده، والحديبقة وتبقك وغقرهؿ

 : نهمغَ  اللرآنه  فاع  ود ََسيح  نَخلحَ : أوال  

ـَ َجْحٍش إَِلك َكْخَؾَة َقبَؾ َبدرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث َرُسقُل اهلل   ْب
ِ
ـْ بَِفا َحتَّك »: َفَؼاَل َلفُ ، َطْبَد اهلل ُك

ـْ َأْخَباِر ُقَرْيشٍ  َقـَا بَِخَبرٍ ِم
ـَ َيِسقُر، ، َوَلْؿ َيْلُمْرُه بِِؼَتالٍ ، «َتْلتِ َتاًبا َقْبَؾ َأْن ُيْعؾَِؿُف َأْي

َوَكَتَب َلُف كِ

ـِ َفاْفَتْح كِتَاَبَؽ َواْكُظْر فِقِف َفَؿا  اْخُرْج َأْكَت »: َفَؼاَل لف فقف َوَأْصَحاُبَؽ َحتَّك إَِذا ِسْرَت َيْقَمْق

َهاِب َمَعَؽ  ـْ َأْصَحابَِؽ َطَؾك الذَّ َـّ َأَحًدا ِم ، َوَكاَن «َأَمْرُتَؽ فِقِف َفاْمِض َلُف، َوََل َتْسَتْؽرَِه

ـَ  ـْ اْلُؿَفاِجِري
ـِ َجْحٍش مِ ـِ َربِقَعةَ َأبُ : أصحاُب َطْبِد اهلل ْب ـُ ُطْتبة ْب اشة ، ق ُحَذيػة ْب وُطؽَّ

ـُ مِْحصـا ـُ َغْزوان، ْب ـُ َأبِل َوقَّاصٍ ، وُطتبة ْب ـُ َطبِْد ، وطامر بـ ربقعة، وَسْعُد ْب ُد ْب
َوَواقِ

ـُ الُبَؽقر، وُسَفقْؾ بـ بقضاء ـِ َفْتَح اْلؽَِتاَب،  اهلل، َوَخالُِد ْب ا َساَر َيْقَمْق  َفنَِذا»، َفَؾؿَّ

ـْ َأْخَباِر ُقَرْيٍش بَِؿا َيِصُؾ إَِلْقَؽ ِمـُْفؿْ  :فِقفِ  َقـَا ِم
ا َقَرَأ «َأِن اْمِض َحتَّك َتـِْزَل َكْخَؾَة َفَتْلتِ ، َفَؾؿَّ

ـَ َقَرَأ اْلؽَِتاَب  َوَصاَطةً  اَسْؿعً : َقاَل ، ثؿ اْلؽَِتاَب اْسَتْرَجعَ  َْصَحابِِف ِحق
ِ
: هلل َوَرُسقلِِف، َفَؼاَل ٕ

َْمِر َرُسقِل اهلل 
ِ
َفاَدِة َفْؾَقـَْطؾِْؼ َمِعل َفنِك ل َماٍض ٕ ـْ َكاَن مِـُْؽْؿ َلُف َرْغَبٌة فِل الشَّ ـْ ملسو هيلع هللا ىلصَم ، َوَم

َقْد َكَفاكِل َأْن َأْسَتْؽِرَه مِـُْؽْؿ َأَحًدا، َفَؿَضك  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َرُسقَل اهلل  :َكِرَه َذلَِؽ مِـُْؽْؿ َفْؾَقْرِجعْ 

ـُ َغْزَواَن َبِعقًرا َلُفَؿا َمَعُف اْلَؼْقُم َح  ـُ َأبِل َوقَّاٍص َوُطْتَبُة ْب تَّك إَِذا َكاَن بُِبْحَراَن َأَضؾَّ َسْعُد ْب

َػا َطَؾْقِف َيْطُؾَباكِِف، َومَ  ـُ ضَكاَكا َيْعَتِؼَباكِِف، َفَتَخؾَّ ك اْلَؼْقُم َحتَّك كََزُلقا َكْخَؾَة، َفَؿرَّ بِِفْؿ َطْؿُرو بْ

 وَ 
 
ـُ َكْقَساَن َوُطْثَؿاُن َواْلُؿِغقَرُة ابْـَا َطبِْد اهلل، َمَعُفْؿ تَِجاَرٌة َقِدُمقا بَِفا اْلَحْضَرمِل اْلَحَؽُؿ ْب

ـُ َطْبِد اهلل، َوَكاَن َقْد َحَؾَؼ  ُد ْب
ا َرآُهُؿ اْلَؼْقُم َأْشَرَف َلُفْؿ َواقِ ـَ الطَّائِِػ ُأُدٌم َوَزبِقٌب، َفَؾؿَّ

مِ

ا َرَأْوهُ  اٌر َلْقَس َطَؾْقُؽْؿ مِـُْفْؿ : َحؾِقًؼا َقاُلقا َرْأَسُف، َفَؾؿَّ َبْلٌس، وتشاور َأْصَحاب ُطؿَّ

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقلِ  ـُ َطبِْد اهلل َطْؿَرو ْب ُد ْب
يف أمرهؿ، َفَلْجَؿَع اْلَؼْقُم َطَؾك َقْتؾِِفْؿ، َفَرَمك َواقِ

 بَِسْفٍؿ َفَؼَتَؾُف، َوَلْؿ َيْدِر َذلَِؽ 
 
ـْ َرَجٍب ْلَقْقَم ااْلَحْضَرمِل

ِخَرِة، ، أو مِ ْٔ ـْ ُجَؿاَدى ا
مِ

ـَ َكْقَساَن، َوَهَرَب اْلُؿِغقَرُة َوَأْطَجَزُهْؿ، َواْسَتاُققا  ـَ َطْبِد اهلل، َواْلَحَؽَؿ ْب َواْسَتْلَسَر ُطْثَؿاَن ْب
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ُثقُه اْلَحِديَث َفَؼاَل َلُفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلِعقَر َفَؼِدُمقا بَِفا َطَؾك َرُسقِل اهلل  َواهلل َما َأَمْرُتُؽْؿ »: َفَحدَّ

ْفرِ اْلَحَرامِ  ـِ َواْلِعقَر، َفَؾْؿ َيْلُخْذ مِـَْفا  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلْوَقَػ َرُسقُل اهلل «بِاْلِؼَتاِل فِل الشَّ َِسقَرْي ْٕ ا

ا َقاَل َلُفْؿ َرُسقُل اهلل ، َشْقًئا َما َقاَل ُأْسِؼَط فِل َأْيِديِفْؿ َوَضـُّقا َأْن َقْد َهَؾُؽقا،  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

، َوَقاَلْت ُقَرْيٌش َوطَ  ـَ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ءِ  -ـََّػُفْؿ إِْخَقاُكُفْؿ مِ َٓ ـَ َبَؾَغُفْؿ َأْمُر َهُم َقْد َسَػَؽ : -ِحق

ْفَر  َجاَل، َواْسَتَحؾَّ الشَّ ْفِر اْلَحَراِم، َوَأَخَذ فِقِف اْلَؿاَل، َوَأَسَر فِقِف الر  َم فِل الشَّ ٌد الدَّ ُمَحؿَّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: هلُل فِل َذلَِؽ اْلَحَراَم، َفَلْكَزَل ا

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ا َكَزَلت َأَخَذ َرُسقُل [217: ]البؼرة ﴾ژ ژ ڑ  ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؾؿَّ َِسقَرْي ْٕ ، اْلِعقَر، َوَفَدى ا

ـَ  َشْفِرِهْؿ إِْن َلْؿ َيُؽقُكقا َأَصاُبقا فِل : -طـ أصحاب هذه الَسِريَّة -َوَقاَل َبْعُض اْلُؿْسؾِِؿق

ـُ َجْحٍش وأفراد   ْب
ِ
ـُ ربقعَة وَطْبُد اهلل َهَذا ِوْزًرا، َفَؾْقَس َلُفْؿ فِقِف َأْجٌر، فذهب طامُر ب

َأَتْطَؿُع َلـَا َأْن َتُؽقَن َغْزَوًة ُكْعَطك فِقَفا  ،يا رسقل اهلل: فؼالقا ملسو هيلع هللا ىلصِريَّة إلك رسقل اهلل سال

ـَ  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿ قِفْؿ ققلف تعالك، َفَلْكَزَل اهلُل فِ ؟َأْجَر اْلُؿَجاِهِدي

«[218: ]البؼرة ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
(1)

. 

خرجقا ، ثؿ وضحقا بلمقالفؿ مـ أجؾ اهلل، فنن همٓء الذيـ هاجروا مـ ديارهؿ

وإكؿا كان ما ، ِجَفاًدا فِل َسبِقؾِف، ٓ شؽ أهنؿ لؿ يتعؿدوا اكتفاك حرمة الشفر الحرام

: بؼقلف تعالك طـفؿ، وصْدَق ِوْجَفتفؿ، اهلل ُحْسـ كقتفؿوَقْد َبقَّـ ، وقع خطل مـفؿ

، ومغػرتِف لفؿ، وقد أشارت أية إلك رحؿة اهلل هبؿ، ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻﴿

فؽلن كزول هذه أية يف ذاك التقققت ، ﴾﮽ ﮾ ﮿﴿: حقـ ُختَِؿت بؼقلف تعالك

                                      

(، والؿعجؿ 1534(، ومسـد أبل يعؾك )17989(، والؽربى، لؾبقفؼل )8752( يـظر: ســ الـسائل )1)

(، وتاريخ 2/23(، والسقرة الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث الصحقحة )1671الؽبقر، لؾطرباين )

 (.2/473لؿديـة، ٓبـ شبة )ا
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  .كان بؿثابة وسام شرف طؾك صدر طامر بـ ربقعَة وأصحابف الؿجاهديـ 

 : الصله الض راخه  ََسيح  : ساني ا

 
 
 ُتْعؾُِؿُف أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص وبعد طقدة أسقِد اإلسالم مـ معركة ممتة جاءت اْستِْخبَاراُت الـبل

بعض قبائؾ العرب الؿشركة يتجؿعقن ويتجفقن بجقشفؿ كحق الؿديـة، فلخرج لفؿ 

 
ُّ
فخرجقا َسريًة مـ ِخقرة الؿفاجريـ وإكصار مـ بقـفؿ البطؾ طامر بـ ربقعة،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

َيحؿؾفؿ هناٌر، وَيُحطُّفؿ لقٌؾ، حتك التؼك الػريؼان ففزمفؿ الؿسؾؿقن هزيؿًة ُمـؽرًة بػضؾ 

اهلل، وأبؾك طامٌر يف الؿعركة بالًء حسـًا إٓ أكف ُأصقب أثـاَء الؼتاِل إصابًة شديدة ضؾ ُيعاين 

بََرَأ مـفا بعد طقتف الؿديـَة بػرتة، ثؿ مـ آٓمفا
(1)

. 

ْن : سالش ا ى مه  : ره م ػانادهه يف الجهاده ص 

أشد الؿعاكاة الجسدية والـػسقة  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد طاَكك السابؼقن إولقن مع رسقل اهلل 

أثـاء جفادهؿ يف سبقؾ اهلل بسبب قؾة اإلمؽاكات الؿالقة والعسؽرية، ورغؿ ذلؽ لؿ 

ًغا لؾتقاين لؼعقد طـ ا، أو َيَروا ذلؽ طائًؼا أبًدا طـ تحؼقؼ هدففؿ، ولؿ يتخذوا مـف ُمَسق 

ـُ ربقعَة ُيَحد   ث َوَلَدُه طبَد اهلل طـ َلْقٍن مـ ألقان تؾؽ الؿعاكاة الجفاد، وها هق طامُر ب

ْؾَػ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َكاَن َرُسقُل اهلل »: فقؼقل  َّٓ السَّ ـْ َزاٍد إِ
ِريَِّة، َما َلـَا مِ ـَ  َيْبَعُثـَا فِل السَّ

مِ

َوَما َطَسك َأْن ، َيا َأَبِت : َفَؼاَل ، َحتَّك َكِصقَر إَِلك َتْؿَرٍة َتْؿَرةٍ التَّْؿِر، َكْؼِسُؿُف َقْبَضًة َقْبَضًة، 

َ َطـُْؽُؿ التَّْؿَرةُ 
 ؼَٓ تَ : فَؼاَل ؟ ُتْغـِل

َّ
«َفَؿا َطَدا َأْن َفَؼْدَكاَها َفَقَجْدَكا َفْؼَدَها، ْؾ َذاَك َيا ُبـَل

(2)
. 

 ُٓدًُٖٕ ٗشكس
ـَ إلقف، فلكرَم َمْثقاه َكَزَل َضْقٌػ طؾك طامر بـ ربقعة  وكاكت لؾرجؾ ، وأحس

                                      

 (.3/147(، وسقر أطالم الـبالء )4/411(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )2/131( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.9/161كؿا يف لسان العرب ) ،( هق الِجراب2)
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فلراد الرجُؾ أن ُيؽافئ ، َفَشَػَع لف طامٌر حتك ُقِضَقْت حاجُتف، ملسو هيلع هللا ىلصحاجٌة طـد رسقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصيا طامر، إِك ل اْسَتْؼَطْعُت َرُسقَل اهلل »: فؼال، طامًرا طؾك معروفف وُحسـ صـقعف معف

َوَقْد َأَرْدُت َأْن َأْقَطَع َلَؽ مِـُْف قِْطَعًة َتُؽقُن َلَؽ ، َواِدًيا َما فِل اْلَعَرِب َواٍد َأْفَضَؾ مِـْفُ 

ـْ َبْعِدكَ 
َٓ َحاَجَة لِل فِل َقطِقَعتَِؽ، فؼال : فػقجئ الرجُؾ بعامٍر يؼقل لف، َولَِعِؼبَِؽ مِ

ْكَقا، قال الرجُؾ  َكَزَلِت اْلَقْقَم ُسقَرةٌ : قال، ؟لِؿَ : الرجُؾ  ـِ الدُّ : قال، ؟وما هل: َأْذَهَؾتْـَا َط

«[1: ]إكبقاء ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿
(1)

. 

َك يا طامر فقا خقبتـا، ويا  ،!؟ألفذا الحدُّ أذهؾتؽ طـ الدكقا تؾؽؿ أيات، فؾؾف َدرُّ

وٓ تحركت مـ ، حسرتـا، فؾؽؿ قرأكاها مراٍت ومراٍت وما قامت قؾقبـا مـ غػؾتفا

 -رقدهتا، وٓ شؽ أن الَعقب يف هذه الؼؾقِب إسقرةِ لؾشفقاِت والشبفات، ولؽـؽ

 فجزاك اهلل طـا خقًرا.، قد َلَػتَّ اكتباهـا إلك مرادها وطؿؼ معاكقفا -أيفا الرجؾ الصادق

ػ هق إضافة قن هذا الؿقإ :قل لؽقولَِعْجزي طـ ُحسـ التعبقر ٓ أمؾُؽ إٓ أْن أ

 والعجائب يف سقرتؽ العطرة.إلك قائؿة الؿـاقب 

، ها هل رائعٌة جديدٌة مـ روائع اإليؿان ُيؼدمفا لؽؿ طامر بـ ربقعة :وأققل لؾـاس

وتػاطؾ مع أمره وهنقف ، لَِتَروا ُأْكُؿقَذًجا مـ جقٍؾ فريٍد َتعاَيَش مع الؼرآن بؼؾبف وجقارحف

تغرس يف ، أو فتؽسقهؿ ُخُؾًؼا، حتك كاكت ُتَحركفؿ أية القاحدة، ووطده ووطقده

َتْعِزُف هبؿ طـ زهرة ، أو تصـع لفؿ ِسؾًؿا أو، فُقؼقؿقن هبا حرًبا، كػقسفؿ وًٓء وبراءً 

ريُة جقاًل تعايش وتػاطؾ مع كالم ربف كجقؾ شالب فقاهلل ما َطَرفِت ، الدكقا وُتَزهدهؿ فقفا

 ، الصحابة إبرار 
ِ
ـْ جاء بعَدهؿ بؽثرة  وواهلل ـْ كان قبَؾفؿ وَم ما سبؼقا َم

ـْ ب، أو صالةٍ  هؿ.، لٍء َوَقَر يف قؾقهبؿشصقاٍم ولؽ  فؾؾف َدرُّ

                                      

 (.8874(، والطرباين يف إوسط )15692( أخرجف أحؿد يف الؿسـد )1)
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ٞٔ ٗيف عصِس ٝٔ اخلالف  اهساغد
أبؾك يف خالفة طؿر بالًء ، ثؿ جاهد طامر بـ ربقعة الؿرتديـ يف خالفة أبل بؽر

وقد استخؾػف أمقر الؿممـقـ ، يعرفقن لف َقْدره وحؼف حسـًا، وكان الخؾػاء 

طثؿاُن طؾك الؿديـة لؿا َحجَّ بالؿسؾؿقـ
(1)

. 

ْٞ عِد ً ْٞ ثابت  ٘ٔتٕكساً
  ويف أواخر خالفة طثؿان 

ُّ
أهنا ستُؿقج  ملسو هيلع هللا ىلصهاجت رياح الػتـة التل أخرب الـبل

ـَ الػاسؼقن يف أمقر الؿممـقـ التؼل الـؼل إمقـ، الذي بشَّ  ره بإمة كؿقج البحر، وَصَع

 
ُّ
وأمره بالثبات طـد خروج الـاس طؾقف فؼال ، بالشفادة والجـة طؾك بؾقى تصقبف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

َك اهلل َهَذا اْْلَْمَر َيْقًما، َيا ُطْثَؿانُ »: ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَراَدَك الُْؿـَافُِؼقَن َأْن َتْخَؾَع َقِؿقَصَؽ الَِّذي ، إِْن َوَلَّ

َصَؽ اهللُ  «َفََل َتْخَؾْعفُ ، َقؿَّ
(2)

. 

ويف ضؾ أجقاء الػتـة الَعؽَِرِة كان طامر بـ ربقعة صاحب الؼؾب الطاهر يدطق ربف 

َـّ الؾقؾ َكَصَب قدمقف  أن ُيعقذه مـ شر هذه الػتـ، وكان  مـ طادتف إذا َج

متفجًدا، ُيـاجل ربف متضرًطا ُمتبتاًل، وذات لقؾة لؿا فرغ مـ ققام لقؾف غؾبتف طقـف قبقؾ 

ـِ َربِقَعَة  فلتتف رسالة، الػجر فـام ـُ َطامِِر ْب  ْب
ِ
مـ ربف يف رؤيا طجقبة يؼصفا طؾقـا َطْبُد اهلل

ـِ َطَؾك ُطْثَؿاَن َقاَم َأبِل ُيَصؾ  »: فقؼقل ْع ا َأَخَذ الـَّاُس فِل الطَّ ْقؾِ َلؿَّ ـَ الؾَّ
 ، ثؿ ل مِ

َ
َكاَم َفُلتِل

ـَ : فِل اْلَؿـَاِم َفِؼقَؾ لف ،  ُقْؿ َفسلل اهلَل َأْن ُيِعقَذَك مِ ـَ الِِحق تِل َأَطاَذ مِـَْفا ِطَباَدُه الصَّ اْلِػْتـَِة الَّ

ـْ ِطَباِدَك، : َصؾَّك َوَدَطا، َوَقاَل ، ثؿ َفَؼامَ 
ـَ مِ الِِحق ـَ اْلِػْتـَِة بَِؿا َوَقْقَت بِِف الصَّ

الؾَُّفؿَّ قِـِل مِ

َّٓ بِِجـَاَزتِفِ  َٓ َأْصبََح إِ «َفَؿرَض، َفَؿا َخَرَج َو
(3)

. 

                                      

 (.3/469(، واإلصابة )3/413(، والؿستدرك )3/387)( يـظر: الطبؼات الؽربى 1)

حف إلباين وإركاؤوط.112( أخرجف ابـ ماجف )2)  (، وصحَّ

 (.6/414(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )32144(، ومصـػ ابـ أبل شقبة )5534( يـظر: مستدرك الحاكؿ )3)
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لقرى وطَد اهلل  :لءشبـ ربقعة مـ الدكقا ولؿ يتؾبس مـفا ومـ فتـتفا ب ويخرج طامر

ـِ بِؿا َوَققَت بف طبادَك الصالحقـ، الذي يـتظره يف جـات الـعقؿ ـَ الِػَت
 .الؾفؿ قِـَا مِ

 

 ،ستيعَح تِي عي عاهٍش اهلُل يسض

 أجوعيَي وعي الصحاتِح
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ٌَُح  َسِفي

 

 ملسو هيلع هللا ىلص ِ٘ي اهلٔلً٘ىل زض

وهل يف الحؼقؼة جاءت تحؿؾ ، كثقٌر ما َتُؿرُّ باإلكسان أحداث يظـ أن فقفا َهاَلكف

 .لف يف صقاهتا رحؿات رب العالؿقـ

 
ِ
 أماااااااارٍ  ـ تاااااااادبقرِ مِاااااااا فؽااااااااؿ هلل

 

 الغقاااقُب  الؿشااااهدةِ  ـِ َطااا فُ صقْتااا 
 

وقال ، [216: ]البؼرة ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: وقد قال ربـا 

 .[19: الـساء] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿: سبحاكف

أكف  :مـ فارس، ولؽـ الؿفؿ: وققؾ، أصؾف مـ الروم :بطؾ قصتـا رجؾ ققؾ وإنَّ 

ع َمرارة العبقدية، وٓ شؽ أكف َشَعَر أن حقاتف يف ضؾ الرق والعبقدية  ق  وَتجرَّ وقع يف الر 

هذه  ق  َققٌد ُمحؽؿ ٓ يـػؽ طـف إٓ بالؿقت، وهق ٓ يدري أن قققد الر  ، أو سجـ كبقر

ا. ه مـفا كحق السعادة َجرًّ  قد جاءه الَؼَدُر هبا لقَجرَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصمقلك رسقل اهلل  (سػقـة) :إن حديثـا طـ الصحابل الجؾقؾ

ُٞ  ؟ ًَّ َضٔفِٚ
 
 
، مِْفَران :وققؾ، رومان :، اخُتؾػ يف اسؿف فؼقؾملسو هيلع هللا ىلص هق رجؾ مـ أصحاب الـبل

إبراهقؿ، وكان يؽـك بلبل و َطْبس، وكان لف مـ القلد طبد الرحؿـ وطؿر :وققؾ

  طبد
 
أطتؼتف ووهبتف ، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلص الرحؿـ، وكان َطْبًدا َمْؿُؾقًكا اشرتتف أمُّ سؾؿة زوج الـبل

 
 
بف بسػقـة ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل  ، فاشتفر هبذا الؾؼب، فجعؾف مـ مقالقف، ولؼَّ

 
 ملسو هيلع هللا ىلص وجاهد مع الـبل
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وهق طـف راضٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوشفد معف الؿشاهد، حتك مات 
(1)

. 

 سٕطػٔلّ بٔعتْق ٗه
ـْ َسِػقـََة  ُم  َسَؾَؿَة »: َقاَل  َط

ِ
ُأْطتُِؼَؽ، : َفَؼاَلْت لل ▲ُكـُْت َمْؿُؾقًكا ٕ

، َما : َما ِطْشَت، َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْشَتِرُط َطَؾْقَؽ َأْن َتْخُدَم َرُسقَل اهلل 
َّ
َوإِْن َلْؿ َتْشَتِرصِل َطَؾل

 : َما ِطْشُت، قال سػقـة ملسو هيلع هللا ىلصَفاَرْقُت َرُسقَل اهلل 
َّ
«َفَلْطَتَؼْتـِل َواْشَتَرَصْت َطَؾل

(2)
. 

، لعشر سـقات ملسو هيلع هللا ىلصَوفِقًّا بالشرط خادًما مطقًعا لرسقل اهلل  وطاش سػقـة 

«طشر سـقـ ملسو هيلع هللا ىلصخدمُت رسقَل اهلل »: كؿا قال 
(3)

. 

ِّٛ َٞ ملاذا ُض  ؟َضفِٚ
قت سػقـة: قِقَؾ لسػقـة  يف سػر،  ملسو هيلع هللا ىلصكـُت مع رسقِل اهلل »: ، فؼال؟لَِؿ ُسؿ 

 ، َوَمَعُف َأْصَحاُبُف، َفَثُؼَؾ َطَؾْقِفْؿ َمَتاُطُفؿْ 
 
، وُكـُْت ُكؾََّؿا ملسو هيلع هللا ىلصوكـُت َأْحِؿُؾ َزادِي َوَزاَد الـَّبِل

َأْطَقا
(4)

 َسْقَػُف،  
َّ
ـْ َذلَِؽ ، َوُتْرَسفُ َبْعُض اْلَؼْقِم َأْلَؼك َطَؾل

َوُرْمَحُف، وثقابف، َحتَّك َحَؿْؾُت مِ

، ثؿ َفَبَسْطُتُف، َفَجَعُؾقا فِقِف َمَتاَطُفؿْ  ،اْبُسْط كَِساَءكَ : ملسو هيلع هللا ىلصَكثِقًرا، َفَؼاَل لِل َرُسقُل اهلل شقًئا 

 
َّ
ِػقـَةِ َفؿا َأْكَت اْلَقْقَم إَِلَّ ، اْحِؿْؾ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل لِل َرُسقُل اهلل ، َحَؿُؾقُه َطَؾل ، قال ِمْثؾ السَّ

ـِ ، أو َفَؾْق َحَؿْؾُت َيْقَمئٍِذ ِوْقَر َبِعقرٍ : سػقـة ، ِستَّةٍ ، أو َخْؿَسةٍ ، أو َأْرَبَعةٍ ، أو َثاَلَثةٍ ، أو َبِعقَرْي

َّٓ َأْن َتْجُػقأو   إِ
َّ
«َسْبَعٍة َما َثُؼَؾ َطَؾل

(5()6)
. 

                                      

 (.4/62)(، والتؽؿقؾ 3/273(، والسقر )2/1132( يـظر: معرفة الصحابة )1)

ـف إلباين.3932(، وأبق داود )26711( أخرجف أحؿد )2)  (، وحسَّ

 (.1194( أخرجف البغقي يف معجؿ الصحابة )3)

 تعب. :( أي4)

 إٓ إذا سؼط الؿتاع لعدم استؼراره طؾك ضفري. :( أي5)

 (.2959(، والسؾسؾة الصحقحة )663(، ومسـد الروياين )21932 ،21978، 21975( يـظر: مسـد أحؿد )6)
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ُّ
«َأْكَت َسِػقـَةُ »: سػقـة، فؼال لف :يقمفا اسؿ ملسو هيلع هللا ىلصوأصؾؼ طؾقف الـبل

(1)
. 

وأصبح الـاس ٓ يـادوكف إٓ بف، وكان ، رف بقـ الـاس هبذا آسؿومـ يقمفا طُ 

بؾ سللف رجؾ يقًما طـ ، ف لفذا آسؿ إذا كاداه أحد باسؿف إصؾل ٓ يجقبفمـ ُحب  

اكِل َرُسقُل اهلل ، َما َأَكا بُِؿْخبِِركَ »: لف فؼال  ،اسؿف إصؾل «َسِػقـَةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسؿَّ
(2)

وٓ ، 

 
 
 .ملسو هيلع هللا ىلص شؽ أن ُحبف الشديد لفذا آسؿ كابع مـ حبف إشد لؾـبل

 اهتابعنَي ٕ بنَيًلاُُت
ُمجاهًدا يف سبقؾف، و داطًقا إلك اهلل طاش سػقـة  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاة رسقل اهلل 

يحب صؾبة العؾؿ مـ التابعقـ، وكان يستضقػفؿ يف بقتف لقحدثفؿ  وكان 

: ففذا َسِعقد ْبـ ُجْؿَفاَن أحد تالمذتف يحدثـا طـ هذا فقؼقل، ملسو هيلع هللا ىلصبحديث رسقل اهلل 

اِج  ▲َلِؼقُت َسِػقـََة َمْقَلك ُأم  َسَؾَؿَة » ـِ اْلَحجَّ ـِ َكْخٍؾ فِل َزَم َفَلَقْؿُت ِطـَْدُه َثَؿاِن ، بَِبْط

ـْ َأَحاِديِث َرُسقِل اهلل  «ملسو هيلع هللا ىلصَلَقاٍل َأْسَلُلُف َط
(3)

. 

 وَيْروون طـف حديث، طدد مـ التابعقـ يطؾبقن مـف العؾؿ وكان لسػقـة 

 وسعقد بـ ُجْؿَفانَ  ،سالؿ بـ طبد اهلل بـ طؿرو ،الحسـ البصري: مـفؿ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

وطؿر، وغقرهؿ  ،طبد الرحؿـ :ث طـف ابـاهأبق ريحاكة، وحدَّ و
(4)

. 

ُٝٔٞ اجلٔأد ٗامُلػاًسوز  َس
يف  بؽر الصديؼ  يف جققش الؿسؾؿقـ التل وجففا أبق خرج سػقـة 

ـُ الجراح  قائد هذه الجققش سريًة  خالفتف لػتح الشام، وقد أرسؾ أبق طبقدة ب

                                      

 (.21975( مسـد أحؿد )1)

 (.21978( مسـد أحؿد )2)

 (.2959ويـظر: السؾسؾة الصحقحة ) .(21978( أخرجف أحؿد )3)

 (.3/273( يـظر: سقر أطالم الـبالء )4)
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ـ  غارة طؾك بعض ملسو هيلع هللا ىلصطددها مائتل فارس فقفؿ سػقـة مقلك رسقل اهلل  ، وذلؽ لَش

ْقُؾ تق، ريةالسَّ  كقاحل أرض الروم، فاكطؾؼِت  َـّ الؾَّ ا َج قػقا لقسرتيحقا وُيريحقا َفَؾؿَّ

َحُر ما شعروا إٓ وجقش الروم قد أحاط هبؿ، فؾؿ يتؿؽـقا مـ  خققلفؿ، ولؿا جاء السَّ

ًٓ أشد الؼتال، ركقب خقؾفؿ  فُلِسَر مـفؿ َمـ ُأِسَر، وُقتَِؾ مـ ُقتَِؾ.، ولؽـفؿ قاتؾقا رجا

يف إسر، ولؽـف لؿ يستسؾؿ، فؼد استطاع أن يػؽ ققده  ووقع سػقـة 

اكطؾؼ َهاِرًبا َيْؾَتِؿُس جقش الؿسؾؿقـ ولؽـف ضؾَّ الطريؼ حتك ، ثؿ ويتسؾَؾ يف ُخْػَقة

وصؾ إلك البحر فقجد طؾك شاصئف قارًبا بحريًّا صغقًرا، فطؾب مـ أصحابف أن يحؿؾقه 

اْلَؿْقُج، وضربت الرياُح جقاكَب الؼارب  معفؿ فلركبقه، فؾؿا تقسطقا البحر َلِعَب بِِفؿْ 

فلغرقتف
(1)

 ؟، فقا ترى ماذا فعؾ سػقـة

تِل ُكـُْت فِقَفا َفَركِبُْت  ُت بَركِ »: قل ؼيحدثـا هق فق اْلَبْحَر َفاْكَؽَسَرْت َسِػقـَتِل الَّ

 ُيِريُدكِل َفُؼْؾُت 
َّ
ََسُد َفَلْقَبَؾ إَِلل ْٕ ـْ َأْلَقاِحَفا َفَطَرَحـِل الؾَّْقُح فِل َأَجَؿٍة فِقَفا ا

َيا َأَبا : َلْقًحا مِ

َّ َفَدَفَعـِل بَِؿـْؽِبِِف َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلصَأَكا َمْقَلك َرُسقِل اهلل  ،اْلَحاِرِث 
َفَطْلَصَل َرْأَسُف، َوَأْقبََؾ إَِلل

ُطـِل، َفَؽاَن َذلَِؽ  ِريِؼ َوَهْؿَفَؿ َفَظـَـُْت َأكَُّف ُيَقد  ََجَؿِة، َوَوَضَعـِل َطَؾك الطَّ ْٕ ـَ ا
َأْخَرَجـِل مِ

«آِخَر َطْفِدي بِفِ 
(2)

. 

لخرب، فـصروا إخقاهنؿ، بجقش الؿسؾؿقـ، وأخربهؿ ا ثؿ التحؼ سػقـة 

 تحت الشام طؾك أيديفؿ، وأطادوا الؼدس إلك رحاب الؿسؾؿقـ.وفُ 

، ◙فؽاكت هذه الرحؾة هل إحدى رحالت الجفاد والؿغامرة يف حقاة سػقـة 

ؾل فقفا بالًء شديًدا، ورأى فقفا مـ إطاجقب، وحدثت لف فقفا َكَراَمًة مـ كرامات ابتُ 

 أولقاء اهلل الصالحقـ. 

                                      

 (.1/376( يـظر: فتقح الشام، لؾقاقدي )1)

(، وقال: هَذا َحِديٌث َصِحقٌح َطَؾك 6551(، والحاكؿ يف الؿستدرك )6432لؽبقر )( أخرجف الطرباين يف ا2)

َجاُه، ووافؼف الذهبل.  َشْرِط ُمْسؾٍِؿ، َوَلْؿ ُيَخر 
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وغقرها مـ أخبار ، وطالء الديـ، أصحاب الؼؾقب اْلُؿقَلَعة بؼصص السـدبادفليـ 

لقروا فقفا  :أيـ هؿ مـ قصة هذا الصحابل الجؾقؾ سػقـة ،!؟الؿغامرات القاهقة الؿختؾؼة

فنن الػارق بقـفا وبقـ هذه الؿغامرات أهنا  ،!؟صقرة حؼقؼقة مـ صقر البطقلة والػداء

أجؾ إطالء كؾؿة ٓ إلف إٓ اهلل، كاكت أحداثفا صػحة مـ مغامرة يف سبقؾ اهلل، ومـ 

صػحات جفاد طظقؿ كان طؾك أثره دخقُل اإلسالم أرَض الشام، وفتُح الؼدس، وما وراء 

 ذلؽ مـ البؾدان.

 دادكا مـجاد أجأْن ُكْحقل يف قؾقب أبـائـا أم -َمعشر الؿسؾؿقـ -فَحِرىٌّ بـا

ًٓ مـ الؼصص ، ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل  والروايات الؿشحقكة بالؽذب وآختالق بد

ـُ ، ويف آجتؿاطات هبؿ، ويف الرحالت، التل ُتحَؽك لفؿ قبؾ الـقم فؼد كان سعُد ب

وبطقٓت  ملسو هيلع هللا ىلصيجؿع أبـاءه ويؼص طؾقفؿ مغازي رسقل اهلل  أبل وقاٍص 

«هذه َمآثُِر آبائؽؿ فال ُتَضقعقا ِذكَرها»: ويؼقل لفؿ الصحابة 
(1)

. 

 َْ ٍٍَٞ الهً٘ٗال خياُف٘ ٢ٔ 
أْن يؼقل العبُد الحؼَّ وٓ َيخاف يف اهلل لقمة ٓئؿ،  :إن مـ أحب الصػات إلك اهلل

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: وهذا ما أخرب اهلل بف يف ققلف تعالك

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ہ 

وطؾك هذا بايع الصحابة  ،[54: ]الؿائدة ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮷

 
َّ
ْؿِع َوالطَّاَطةِ »: إذ قال لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل َوَطَؾك ، فِل الـََّشاِط َواْلَؽَسؾِ ، ُتَبايُِعقكِل َطَؾك السَّ

ـْ اْلُؿـَْؽرِ، َوَطَؾك َأْن َتُؼقُلقا ، رِ، َوَطَؾك اْْلَْمرِ بِاْلَؿْعُروِف سالـََّػَؼِة فِل اْلُعْسرِ َواْلقُ  َوالـَّْفِل َط

«ُة ََلئِؿٍ ََل َتلُخُذُكْؿ فِقِف َلْقمَ ، فِل اهلل
(2)

. 

                                      

 (.67/167(، وتاريخ دمشؼ )2/242( يـظر: البداية والـفاية )1)

حف إلباين.14694( أخرجف أحؿد )2)  (، وصحَّ
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ولؽـف يبؼك طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصيطقل بف العؿر بعد وفاة رسقل اهلل  وها هق سػقـة 

طفد تؾؽ البقعة، فؼد طاش حتك أدرك زمـ دولة بـل أمقة، فؽان ُيـؽر يف مجالس 

ـْ  العؾؿ طؾك بعض مؾقكفؿ ما يـسبقكف ٕكػسفؿ وٓ يخاف يف ذلؽ لقمة ٓئؿ، فع

ـِ ُجْؿَفاَن أكف قال اِج، »: َسِعقِد ْب ـِ اْلَحجَّ ـِ َكْخٍؾ فِل َزَم َلِؼقُت َسِػقـََة َمْقَلك ُأم  َسَؾَؿَة بَِبْط

ـْ َأَحاِديِث َرُسقِل اهلل  «ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَقْؿُت ِطـَْدُه َثَؿاِن َلَقاٍل َأْسَلُلُف َط
(1)

  :فحدثف سػقـة ،
َّ
أن الـبل

تِل َثََلُثقَن َسـَةً »: قال ملسو هيلع هللا ىلص ِة فِل ُأمَّ ـْ َيَشاُء،، ثؿ ِخََلَفُة الـُُّبقَّ َقاَل  ُيْمتِل اهللُ َبْعَد َذلَِؽ ُمْؾَؽُف َم

ْرَقاءِ : َفَؼاَل ، َأنَّ اْلِخاَلَفَة فِقِفؿْ  :إِنَّ َبـِل ُأَمقََّة َيْزُطُؿقنَ : َفُؼْؾُت َلفُ : َسِعقدٌ  َكَذَب َبـُق الزَّ
(2)

 ،

ـْ َشر  اْلُؿُؾقكِ 
َبْؾ ُهْؿ ُمُؾقٌك مِ

(3)
 :َأْمِسْؽ َطَؾقَْؽ : َقاَل لِل َسِػقـَُة ثؿ  :َقاَل َسِعقدٌ ، 

ـِ   َطْشَرةَ ، ًراشَوِخاَلَفَة ُطَؿَر طَ ، ِخاَلَفَة َأبِل َبْؽٍر َسـََتْق
ْ
 ، َوِخاَلَفَة ُطثَْؿاَن اْثـََتل

ٍّ
َوِخاَلَفَة َطؾِل

ـَ  ـَ َسـَةً : َقاَل َسِعقدٌ ، ِستَّ ِسـِق ق
«َفَقَجْدَكاَها َثاَلثِ

(4)
. 

َٗقُت اهٖسس  َْ  ِٚىَٗسا
وبعد حقاة صقيؾة طاشفا هذا الصحابل البطؾ الؿجاهد يف سبقؾ اهلل تـتفل مدة 

فتؼبض ُروُحف سـة سبعقـ ، فقلتقف الؿقت لقـؼؾف إلك أول مـازل أخرة، إقامتف يف الدكقا

ولؽـف بؼل حقًّا يف ذاكرة الؿسؾؿقـ، مـ الفجرة
(5)

. 

 ،سفيٌَحعي  سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

                                      

 (.2959ويـظر: السؾسؾة الصحقحة )(، 21978( أخرجف أحؿد )1)

 (.6/8( هل امرأة مـ أمفات بـل أمقة. يـظر: تحػة إحقذي )2)

، ومـفؿ فؼد كان مـفؿ الصحابل الجؾقؾ معاوية  ،( ٓ شؽ أكف لقس كؾ مؾقك بـل أمقة هؽذا3)

دود ، وقد وصؾ اإلسالم يف دولتفؿ إلك إفريؼقا وأوروبا وحالؿؾؽ العادل طؿر بـ طبد العزيز 

 الصقـ، إلك غقر ذلؽ مـ الؿـاقب.

 (، والسؾسؾة الصحقحة.4646داود ) ق(، وأب2226(، والرتمذي )21969( يـظر: أحؿد )4)

 (.3/273( يـظر: سقر أطالم الـبالء )5)
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 ثِذ ستِّهع تُي َصيِذ تِي ثُذ اهلِلع

 

َٙا األصاسُب ز ِْؤ  َذا
َرُه َقْبَؾ َمْقتِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل  َوَما َصُفقُر اْلَعْبِد : َقاُلقا ،إَِذا َأَراَد اهللُ بَِعْبٍد َخْقًرا َصفَّ

اهُ : َقاَل ، ؟َيا َرُسقَل اهلل «َحتَّك َيْؼبَِضُف َطَؾْقفِ ، َطَؿٌؾ َصالٌِح ُيْؾِفُؿُف إِيَّ
(1)

. 

أن ُيْؾَفُؿ الخقر، وأن ُيَقفَّؼ لعؿؾ  :فنن مـ َطالَمات ُحب  اهلل تبارك وتعالك لؾعبد 

مقتف، وإن هذه الؿعاين سـراها ، أو صالح يبؼك أثُره وثقاُبف َجاِرًيا ٓ يتققػ بؿرضف

فنهنا صػحات مـ حقاة أحد  :َجؾِقَّة وكحـ كؼؾب مًعا صػحات هذه الرتجؿةواضحة 

مع أكف لؿ ُتسؾط طؾقف إضقاء، ولؿ ُيْشتفر بقـ ، العالؿقـ الُؿْؾَفؿقـ مـ أكصار رب  

 إٓ أكف أحد سادات جقؾ العظؿاء.، الـاس يف إكحاء

ـِ َزْيِد  ـِ َطْبِد َرب ِف إكصاري  إنَّ حديثـا طـ البطؾ اْلَبْدِرى  َطْبِد اهلل ْب  . ْب

ُٞب  َتعسٕٙف طاق
ـِ َطبِْد َرب فِ  ـُ َزْيِد ْب  ْب

ِ
 ، هق َطبُْد اهلل

ُّ
َْكَصاِريُّ ، اْلَخْزَرِجل ْٕ فُ ، ا َسْعَدُة بِـُْت ُكَؾْقِب  :َوُأمُّ

ـِ َيَساِف  وكان ُيَؽـَّك ، وكان طبد اهلل بـ زيد مـ سادات بـل الحارث بـ الخزرج، ْب

أسؾؿ قبؾ ، لقس بالطقيؾ وٓ بالؼصقر، َرُجاًل َوِسقًؿا وكان ، محؿد بَِلبِل

شفد بقعة ، ثؿ الفجرة يف الؿديـة طؾك يد داطقة اإلسالم مصعب بـ طؿقر 

وكاكت الؽتابة يف العرب ، وكان ُيْحِسـ الؽتابة بالعربقة قبؾ اإلسالم، العؼبة الؽربى

ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا أسؾؿ كان يؽتب لرسقل اهلل ، َيْقَمئٍِذ َقؾِقاًل 
(2)

. 

                                      

ـف إلباين يف صحقح الجامع )7911( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )1)  (.316(، وحسَّ

 (.4/238(، وتاريخ دمشؼ )2/375(، وسقر أطالم الـبالء )3/415( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)
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ِّبِا١ُ املطذٔد اهِ  ٙٔفاهػس ب٘
 
ُّ
إلك الؿديـة بعد بقعة إكصار لف طؾك حؿايتف  وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصهاجر الـبل

ًٓ حافاًل لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصغ رسالة ربف، واستؼبؾف إكصار طـد مؼدمف وكصرتف حتك يبؾ   استؼبا

ًٓ ُيشبفف قبؾف وٓ بعده.   تعرف البشرية استؼبا

 
ُّ
، يف الؿديـة أمر ببـاء الؿسجد لتؼام فقف الصؾقات الؿؽتقبات ملسو هيلع هللا ىلصولؿا استؼر الـبل

ولقؽقن جامعة يتعؾؿ الؿممـقن فقفا ، وبؼقة شعائر اإلسالم التل صالؿا حقربت مـ قبؾ

ف صالُب العؾؿ مـ كؾ مؽان لقتػؼفقا يف ، ؿةالؽتاب والحؽ ملسو هيلع هللا ىلصطؾك َيِد رسقل اهلل  وَيُممَّ

 .إلك غقر ذلؽ مـ أهداف بـائف العظقؿة، ريـ ومـذريـشالديـ ويرجعقا إلك أققامفؿ مب

 ، وبالػعؾ ُبـَِك الؿسجد
ُّ
ـَ » ،ُيؼقُؿ فقف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصوبدأ الـبل وَكاَن اْلُؿْسؾُِؿقَن ِحق

َؾَقاِت َقِدُمقا اْلَؿِديـََة َيْجَتِؿُعقَن   ، َوَلْقَس ُيـَاِدي بَِفا َأَحدٌ  ،َفَقتََحقَّـُقَن الصَّ
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصواْهَتؿَّ الـَّبِل

اَلِة َكْقَػ َيْجَؿُع الـَّاَس َلَفا «لِؾصَّ
(1)

، فبحث طـ وسقؾة لإلطالن طـ دخقل وقت 

َلَؼْد »: لفؿ ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل ، فاجتؿع بلصحابف يف الؿسجد لقشاورهؿ يف إمر، الصالة

وِر َأْطَجَبـِل  ـَ َواِحَدًة َحتَّك َلَؼْد َهَؿْؿُت َأْن َأُبثَّ ِرَجاًَل فِل الدُّ َأْن َتُؽقَن َصََلُة اْلُؿْسِؾِؿق

ََلةِ  ـِ الصَّ َوَحتَّك َهَؿْؿُت َأْن آُمَر ِرَجاًَل َيُؼقُمقَن َطَؾك اْْلَصاِم ُيـَاُدوَن ، َفُقْمِذُكقَن الـَّاَس بِِحق

ََلةِ  ـِ الصَّ ـَ بِِحق «اْلُؿْسِؾِؿق
(2)

 ، ثؿ 
ُّ
: لفؿ بنبداء أراء، فؼال بعُضفؿ ملسو هيلع هللا ىلصَسَؿَح الـبل

اَلِة َفنَِذا َرَأْوَها آَذَن َبْعُضُفْؿ َبْعًضا، َفَؾْؿ ُيْعِجْبُف   َذلَِؽ، ملسو هيلع هللا ىلصاْكِصْب َراَيًة ِطـَْد ُحُضقِر الصَّ

ـْ َأْجِؾ الـََّصاَرى ملسو هيلع هللا ىلصاتَِّخُذوا َكاُققًسا مِْثَؾ َكاُققِس الـََّصاَرى، َفَؽِرَهُف : وَقاَل َبْعُضُفؿْ 
، مِ

ـْ َأْجِؾ اْلَقُفقدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَبْؾ َقْرًكا مِْثَؾ َقْرِن اْلَقُفقِد، َفَؽِرَهُف : َوَقاَل َبْعُضُفؿْ 
ـُ ، مِ َفَؼاَل ُطَؿُر ب

                                      

 (.614( البخاري )1)

 (.371(، وصحقح ابـ خزيؿة )516( يـظر: ســ أبل داود )2)
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اَلةِ : الخطاب  َٓ َتْبَعُثقَن َرُجاًل ُيـاِدي بِالصَّ !؟َأَو
(1)

. 

 
ُّ
 لؿ يـزل بعد لقػصؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوبؼل الـبل

ُ
يف َحْقَرٍة مـ أمره والؿسؾؿقن كذلؽ، والقحل

 
ُّ
َأَمَر ، ثؿ لػؽرة الـاققس َوُهَق َلُف َكاِرٌه لَِؿَقاَفَؼِة الـََّصاَرى ملسو هيلع هللا ىلصيف الؿسللة، حتك َماَل الـبل

بِالـَّاُققِس َفـُِحَت 
(2)

. 

ُٞ ِْ قص  األذا
 
 
پ ﴿: ٕمر ربف حقـ قال لف ملسو هيلع هللا ىلص واكػض الؿجؾس الذي َيَتَجؾَّك فقف امتثال الـبل

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

، [159: ]آل طؿران ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ـِ  ـُ َزْيِد بْ وتػرق الـاُس ومـ بقـفؿ رجٌؾ مـ أولقاء اهلل تعالك وأكصاره، إكف َطبُْد اهلل بْ

، الذي اكصرف وقد طاله الفؿُّ مـ شدة التػؽقر يف إمر، خاصة أكف َطْبِد َرب ِف 

قد أَمَر بصـاطة الـاققس وهق كارٌه لف، وقد َبَدا الفؿُّ واضًحا طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصرأى رسقَل اهلل 

ـِ َزْيد حتك قال أحُد إكصار  ب
ِ
ـِ َطبِْد َرب ِف صَفاكْ »: مالمح طبِد اهلل ـُ َزْيِد ْب  ْب

ِ
َرَف َطْبُد اهلل

«ملسو هيلع هللا ىلصَق ُمْفَتؿٌّ لَِفؿ  َرُسقِل اهلل َوهُ 
(3)

. 

وَخقََّؿ الؾقُؾ، واكتثرت كجقُمف يف السؿاء تضلء فقق كخقؾ الؿديـة وبققهتا، 

ُبف الَفؿُّ بقـ الـقم والقؼظة، قؾبف مشغقل  ـُ زيد ُيَؼؾ  وكامت العققن، وبات طبُد اهلل ب

وبقـؿا هق طؾك هذا الحال إذ بالصالة التل هل طؿقد اإلسالم كقػ ُيْجَؿُع الـَّاُس لفا، 

 رأى رؤيا طجقبة ُتَعدُّ مـ كرامات إولقاء، ففقا بـا كرتكف يؼص طؾقـا بـػسف ما رآه.

ـُ َزيٍد  ا َأَمَر َرُسقُل اهلل »: قال طبُد اهلل ب َرَب بِِف ضبِالـَّاُققِس ُيْعَؿُؾ لِقُ  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ

                                      

 (.717(، وابـ ماجف )377(، ومسؾؿ )614( يـظر: البخاري )1)

 (.716(، وابـ ماجف )16477( يـظر: أحؿد )2)

حف 498( أخرجف أبق داود )3)  (.511إلباين يف صحقح أبل داود )(، وصحَّ
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اَلِة َصاَف بِل مـ الؾقؾ  ـَ الـَّائِِؿ َواْلَقْؼَظاِن َرُجٌؾ كزل مـ لِؾـَّاِس لَِجْؿِع الصَّ َوَأَكا َبْق

َأَتبِقُع  ،َيا َطْبَد اهلل: السؿاء، َطَؾْقِف َثْقَباِن َأْخَضَراِن، َوفِل َيِدِه َكاُققٌس َيْحِؿُؾُف، َفُؼْؾُت َلفُ 

اَلةِ : َوَما َتْصـَُع بِِف؟، ُقْؾُت : الـَّاُققَس؟، َقاَل  َؽ َطَؾك ما : َل َقا، َكْدُطق بِِف إَِلك الصَّ َأَفاَل َأُدلُّ

ـْ َذلَِؽ 
 : َتُؼقُل : وَقاَل  ،َبَؾك، وما هق؟، َفاْسَتْؼَبَؾ اْلِؼْبَؾةَ : ، َفُؼْؾُت ؟هق َخْقٍر مِ

 اهلُل َأكَبُر اهلُل َأكبَُر، اهلُل َأكَبُر اهلُل َأكَبرُ 

َّٓ اهللُ  َٓ إَِلَف إِ َّٓ اهللُ ، أشَفُد َأن  َٓ إَِلَف إِ  َأشَفُد َأن 

ًدا َرُسقُل اهلل ًدا َرُسقُل اهلل، َأشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ  َأشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

اَلةِ  َّ َطَؾك الصَّ
 ، َحل

َّ
اَلةِ  َطَؾك َحل  الصَّ

 َطَؾك
َّ
 َطَؾك ،الَػاَلِح  َحل

َّ
 الَػاَلِح  َحل

َّٓ اهللُ ، اهلُل َأكَبُر اهلُل َأكبَرُ   َٓ إَِلَف إِ

اَلةُ : َقاَل ، ثؿ َر َبِعقدٍ اْسَتْلَخَر َغقْ ثؿ  :قال طبد اهلل  : وَتُؼقُل إَِذا ُأقِقَؿِت الصَّ

 اهلُل َأكَبُر اهلُل َأكبَرُ 

ًدا َرُسقل اهلل َّٓ اهلُل، َأشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ َٓ إَِلَف إِ  َأشَفُد َأن 

اَلةِ  َّ َطَؾك الصَّ
 َطَؾك الَػاَلِح ، َحل

َّ
 َحل

اَلةُ  اَلةُ ، َقد َقاَمِت الصَّ  َقد َقاَمِت الصَّ

َّٓ اهللُ  َٓ إَِلَف إِ  اهلُل َأكَبُر اهلُل َأكبَُر، 

ا َأْصَبْحُت َأَتْقُت َرُسقَل اهلل : قال طبد اهلل ا ، َيا َرُسقَل اهلل: فؼؾت ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ إِك ل َلؿَّ

ـَ اْهتَِؿامَِؽ َرَأْيُت فِقَؿا َيَرى الـَّاِئؿُ 
ـْ َكاِئًؿا  :َوَلْق ُقْؾُت  ،َرَجْعُت لَِؿا َرَأْيُت مِ إِك ل َلْؿ َأُك

ا َأْصَبْحُت َأَتْقُت َرُسقَل اهلل، َفَلْخَبْرُتُف بَِؿا َرَأْيُت : قال َلَصَدْقُت، ويف رواية «َفَؾؿَّ
(1)

. 

                                      

(، 716(، وابـ ماجف )498(، وســ أبل داود )22127 ،22124 ،16477( يـظر: مسـد أحؿد )1)

 (.371وصحقح ابـ خزيؿة )
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ُّ
 مـ اهلل، ففق الذي قال، وُشِرح صدره ملسو هيلع هللا ىلصفاستبشر الـبل

ٌ
ْؤَيا »: وطؾؿ أهنا وحل الرُّ

ـَ اهلل
الَِحة مِ «الصَّ

(1)
الِِح » :-أيًضا -وهق الؼائؾ ، ُجِؾ الصَّ ـَ الرَّ ْؤَيا الَحَسـَُة ِم ُجْزٌء  الرُّ

ةِ  ـَ الـُُّبقَّ ـَ ُجْزًءا ِم ـْ ِستٍَّة َوَأْرَبِعق «ِم
(2)

 ، ثؿ 
ُّ
، كِْعَؿ َما َرَأْيَت »: لعبد اهلل بـ زيد ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل

َفُؼْؿ َمَع بََِلٍل إلك الؿسجد َفَللِْؼ ، -إن شاء اهلل -وإِنَّ َهِذِه َلُرْؤَيا َحؼ  ، َلَؼْد َأَراَك اهللُ َخْقًرا

ْن بِفِ  ؛َطَؾْقِف َما قِقَؾ َلَؽ  ُف َأْكَدى وَأَمدُّ َصْقًتا ِمـَْؽ، وقال ، َفْؾُقَمذِّ ُقؿ ، يا بَلُل : لبَلل ملسو هيلع هللا ىلصَفنِكَّ

ـُ زيد فافَعؾف، قال طبد اهلل فُؼؿُت مع بَلٍل، فجعؾُت ُألؼقفا : فاكُظر ما يلُمُرَك بف طبُد اهلل ب

«وُيَمذُن بفا ،طؾقف
(3)

. 

واكطؾؼت كؾؿاُت إذان مـ فؿ بالل تدوي يف أرجاء الؿديـة، تخرتق جدران 

اَلِة َوُهَق فِل بَْقتِِف »، البققت، وتؼرع أذان ـُ اْلَخطَّاِب كَِداَء باَِلٍل بِالصَّ ا َسِؿَع ُطَؿُر ْب َفَؾؿَّ

ِذي َبَعثََؽ بِاْلَحؼ  َلَؼْد َرَأْيُت مِثَْؾ الَِّذي : َيُجرُّ ِرَداَءُه َوُهَق َيُؼقُل  َخَرَج  َيا َرُسقَل اهلل، َوالَّ

ِذي َأَصاَف بِِف،   َرَأى، إِكَُّف َقْد َصاَف بِل مِْثُؾ الَّ
ُّ
، َفؾؾِف اْلَحْؿُد، َفَذلَِؽ َأْثَبُت : ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل

ـُ زيد، فاسَتحَققُت  َسَبَؼـل طبُد اهلل: ما َمـََعَؽ أن ُتخبَِرين؟، قال: لعؿر ملسو هيلع هللا ىلصقال ثؿ  «ب
(4)

. 

ـُ زيٍد  ُن بَِذلَِؽ »: قال طبُد اهلل ب إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصَوَيْدُطق َرُسقَل اهلل ، فَؽاَن باَِلٌل ُيَمذ 

اَلةِ  َفَصَرَخ ، َكائِؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسقَل اهلل : َفِؼقَؾ َلفُ  ،َفَجاَءُه َفَدَطاُه َذاَت َغَداةٍ إَِلك اْلَػْجرِ ، الصَّ

ـْ الـَّْقمِ : َصْقتِفِ باَِلٌل بَِلْطَؾك 
اَلُة َخْقٌر مِ «الصَّ

(5)
 ، 

ُّ
وأمره هبا يف أذان ، طؾقفا ملسو هيلع هللا ىلصفلقره الـبل

َب فِل اْلَػْجِر، َوَكَفاكِل َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَركِل َرُسقُل اهلل »: يؼقل  فؽان بالل، الػجر َأْن ُأَثق 

َب فِل اْلِعَشاءِ  «ُأَثق 
(6)

. 

                                      

 (.3292( أخرجف البخاري )1)

 (.6983( أخرجف البخاري )2)

 (.716(، وســ ابـ ماجف )499 ،489(، وســ أبل داود )189( يـظر: ســ الرتمذي )3)
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ـُ َزيٍد   يػتخر بؿا َمـََحف اهلُل مـ فضؾ فقـشد قائاًل  وكان طبُد اهلل ب
(1)

 : 

ْكااااا أْحَؿاااااُد اهللَ   اَذا اْلَجااااااَلِل َوَذا اإْلِ
 

ََذاِن َكثِقاااااَراَرا  ْٕ  ِم َحْؿاااااًدا َطَؾاااااك ا
 

ـَ الؾااااا  اإِْذ َأَتااااااكِل بِاااااِف اْلَبِشاااااقُر مااااا
 

 َفاااااَلْكِرْم بِاااااِف َلاااااَديَّ َبِشاااااقَرا فِ اااااا 
 

َـّ ثااااااَلٍث   فِااااال َلقااااااٍل َواَلاااااك بِِفااااا
 

َؿااااااا َجاااااااَء َزاَدكِاااااال َتااااااْققِقَرا   ُكؾَّ
 

 
َّ
 قد جاء الـبل

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذهب بعض العؾؿاء كالحافظ ابـ كثقر وغقره إلك أنَّ القحل

وذلؽ لؿا رواه أبق  :¶بخرب إذان قبؾ ما رآه طبد اهلل بـ زيد وطؿر بـ الخطاب 

 »: داود يف مراسقؾف طـ ُطَبقْد ْبـ ُطَؿْقٍر أكف قال
ُّ
ُهَق َوَأْصَحاُبُف َكْقَػ  ملسو هيلع هللا ىلصاْئَتَؿَر الـَّبِل

اَلِة اْجَتَؿُعقا َلَفا بِفِ شقًئا َيْجَعُؾقَن  َفاْئَتَؿُروا بِالـَّاُققِس، َفَبْقـََؿا ُطَؿُر  ،إَِذا َأَراُدوا َجَؿَع الصَّ

ـِ لِـَاُققٍس إِْذ َرَأى ُطَؿُر فِ  ـُ اْلَخطَّاِب ُيِريُد َأْن َيبَْتاَع َخَشَبَتْق َٓ َتْجَعُؾقا  :ل اْلَؿـَامِ ْب َأْن 

اَلةِ  ،الـَّاُققَس  ُكقا بِالصَّ  ، َبْؾ َأذ 
 
ِذي َرَأى َوَقْد َجاَء  ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَهَب ُطَؿُر إَِلك الـَّبِل لُِقْخبَِرُه بِالَّ

َّٓ باَِلٌل ُيَمذ نُ   بَِذلَِؽ َفَؿا َراَع ُطَؿَر إِ
ُ
 ، اْلَقْحل

ُّ
ـَ َأْخَبَرُه بَِذلَِؽ ُطَؿرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل َقْد : ِحق

«َسَبَؼَؽ بَِذلَِؽ اْلَقْحلُ 
(2)

. 

وهق طؿر ، ففا هق ذا طؿر بـ الخطاب قد رأى مثؾ الذي رآه طبد اهلل بـ زيد

 
ُّ
ك َقْبَؾُؽْؿ ضَلَؼْد َكاَن فِقَؿا مَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالُؿْؾَفُؿ الؿميد مـ قبؾ السؿاء، الذي قال طـف الـبل

ـَ اْلَُمِؿ َكاٌس  ُثقنَ ِم ـْ َغْقرِ َأْن َيُؽقُكقا َأْكبَِقاءَ  -ُمْؾَفُؿقن :أي -ُمَحدَّ ُف إِْن َكاَن فِل ، ِم َوإِكَّ

ـُ الَخطَّاِب  ُف ُطَؿُر ْب تِل َهِذِه ِمـُْفْؿ َفنِكَّ «ُأمَّ
(3)

فؽلنَّ يف ذلؽ إشارة إلك أن يف هذه إمة  ،

ثِ  ـِ َطبِْد َرب ِف إكصاري. :مـفؿ ،غقر ُطَؿر ـَ قـَ ُمْؾَفؿِ قُمَحدَّ ـُ َزْيِد ْب  َطْبُد اهلل ْب

                                      

ـف 716( أخرجف ابـ ماجف )1)  إلباين وإركاؤوط.(، وحسَّ

الػاروق  (، وابـ كثقر يف مسـد1775(، وطبد الرزاق يف مصـػف )21( أخرجف أبق داود يف مراسقؾف )2)

 اإلسـاد. صحقُح  (، وقال محؼؼف إمام طؾل: مرسٌؾ 65)

 (.2398(، ومسؾؿ )3689 ،3469( يـظر: البخاري )3)
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وهق يف حالة بقـ ، أو وٓ شؽ أن الذي رآه طبد اهلل بـ زيد َسَقاًء كان يف مـامف

ح طبد اهلل بـػسف هق مَ  ؽ مـ الؿالئؽة أرسؾف اهلل إلقف لقخصف ؾَ الـائؿ والقؼظان كؿا َصرَّ

أكف يرسؾ الؿالئؽة  :يف قرآكف أخربكا اهلل وٓ غرابة يف ذلؽ فؼد ، هبذا الػضؾ العظقؿ

وهؿ لقسقا  ،ريات ورسائؾ لبعض طباده الصالحقـشببُ  -أحقاًكا -ريةشيف صقرة ب

ڍ ڍ ڌ ﴿: إذ قال تعالك :أكبقاء، كؿا يف قصة مريؿ صديؼة بـل إسرائقؾ

 ، [17: ]مريؿ ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ
ُّ
َخَرَج َرُجٌؾ »: إذ قال :بؿثؾ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصوأخربكا الـبل

َطَؾك َمْدَرَجتِفِ  َفَلْرَصَد اهلل ، فِل َقْرَيٍة ُأْخَرى َيُزوُر َأًخا َلُف فِل اهلل 
(1)

ا َأَتك ، َمَؾًؽا  َفَؾؿَّ

ـَ ُترِيُد : َقاَل اْلَؿَؾُؽ ، َطَؾْقفِ  ، ََل : َقاَل ؟ لَِؼَراَبةٍ : َقاَل ، َأُزوُر َأًخا لِل فِل َهِذِه اْلَؼْرَيةِ : َقاَل ؟ َأْي

ـْ كِْعَؿٍة َتُربَُّفا: َقاَل  َفنِكِّل : َقاَل اْلَؿَؾُؽ ، ََل، إَِلَّ َأكِّل َأْحَبْبُتُف فِل اهلل : َقاَل ؟ َهْؾ َلُف َطَؾْقَؽ ِم

«َقْد َأَحبََّؽ َكَؿا َأْحَبْبَتفُ  إِنَّ اهلل ، إَِلْقَؽ  َرُسقُل اهللِ 
(2)

طؾك  وقد دخؾ جربيُؾ ، 

 
 
َٓ ُيَرى ، وأصحابف يف صقرة رجؾ َشِديد َبَقاِض الث َقاِب  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َعِر،  َشِديد َسَقاِد الشَّ

 
ُّ
َػِر، وأخذ يسلل طـ أشقاء والـبل   ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقِف َأَثُر السَّ

ُّ
: ملسو هيلع هللا ىلصُيجقب، فؾؿا اكصرف قال الـبل

ُؿُؽْؿ ِديـَُؽؿْ » ُف ِجْبرِيُؾ َأَتاُكْؿ ُيَعؾِّ «إِكَّ
(3)

. 

 اف اإليؿان مـ طبادهعَمَؾًؽا يف صقرة بشرية لبعض ض -أيًضا -وقد يرسؾ اهلل

لُقَؾؼـفؿ َدْرًسا وُيعقدهؿ إلك ُرْشدهؿ، كؿا يف قصة إقرع وإبرص وإطؿك
(4)

. 

وكؾؿح يف قصة إذان ُحبَّ اهلل تعالك لعبد اهلل بـ زيد وإرادتف سبحاكف الخقر بف، 

إَِذا َأَراَد اهللُ بَِعْبٍد َخقًْرا  :ويف رواية .َطَسَؾفُ إَِذا َأَحبَّ اهللُ َطْبًدا »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼد قال رسقل اهلل 

ِف َحتَّك : ، َقاَل ؟َوَما َطَسُؾفُ : قِقَؾ ، َطَسَؾُف َقْبَؾ َمْقتِفِ 
ـَ َيَدْي َمْقتِ ُيْػَتُح َلُف َطَؿٌؾ َصالٌِح َبْق

                                      

 صريؼف. :( يعـل1)

 (.9291 ،7919)(، وأحؿد 2567( يـظر: مسؾؿ )2)

 (.8( صحقح مسؾؿ )3)

 (.2964(، وصحقح مسؾؿ )3464يـظر: قصتفؿ يف صحقح البخاري ) (4)
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«َيْرَضك َطـْفُ 
(1)

َكقَْػ : َفِؼقَؾ ، اْسَتْعَؿَؾفُ إَِذا َأَراَد اهللُ بَِعبٍْد َخْقًرا »: ، ويف رواية أخرى

ُؼُف لَِعَؿٍؾ َصالٍِح َقْبَؾ الَؿْقِت : َقاَل ؟ َيْسَتْعِؿُؾُف َيا َرُسقَل اهلل «ُيَقفِّ
(2)

. 

ِْ فطُى  ُنَيٗاملؤذِّ األذا
ػِّ  -إذان :أي -َلْق َيْعَؾُؿ الـَّاُس َما فِل الـَِّداءِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل  :أوًَل  َوالصَّ

لِ  «َطَؾْقِف، ََلْسَتَفُؿقا -يؼرتطقا :أي -َلْؿ َيِجُدوا إَِلَّ َأْن َيْسَتِفُؿقا، ثؿ اْْلَوَّ
(3)

. 

ُن ُيْغَػُر َلُف َمَدى َصْقتِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : ثاكًقا َوَيْسَتْغِػُر َلُف ُكؾُّ َرْصٍب َوَيابٍِس َسِؿَع ، اْلُؿَمذِّ

«َصْقَتفُ 
(4)

ـْ َصؾَّك»: ، ويف رواية «َمَعفُ  َوَلُف ِمْثُؾ َأْجرِ َم
(5)

. 

ـ  َوََل ََل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  :ثالًثا ِن ِج  إِْكٌس َوََل َشَجٌر َوََل َحَجر  َيْسَؿُع َمَدى َصْقِت الُؿَمذِّ

«َوَلَ َشْلٌء إَِلَّ َشِفَد َلُف َيْقَم الِؼَقاَمةِ 
(6)

. 

ُكقَن َأْصَقُل الـَّاِس َأْطـَاًقا َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : رابًعا «اْلُؿَمذِّ
(7)

. 

َن ثِـَْتْل َطْشَرَة َسـًَة َوَجَبْت َلُف الَْجـَّةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : خامًسا ـْ َأذَّ َوُكتَِب َلُف بَِتلذِيـِِف فِل ، َم

«َولُِؽؾِّ إَِقاَمٍة َثََلُثقَن َحَسـَةً ، ُكؾِّ َيْقٍم ِستُّقَن َحَسـَةً 
(8)

. 

ـٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل رسقُل اهلل : سادًسا َماُم َضاِم ُن ، اْْلِ ـٌ َواْلُؿَمذِّ ُفؿَّ َأْرِشدِ ، ُمْمَتَؿ َة  الؾَّ اْْلَئِؿَّ

ـَ  كِق «َواْغِػْر لِْؾُؿَمذِّ
(9)

. 

                                      

 (.1114(، والسؾسؾة الصحقحة )342(، وصحقح ابـ حبان )1258( يـظر: الؿستدرك )1)

حف إلباين.2142( أخرجف الرتمذي )2)  (، وصحَّ

 (، والؾػظ لف.391ؿة )(، وابـ خزي437(، ومسؾؿ )615( أخرجف البخاري )3)

حف إلباين.724(، وابـ ماجف )6212( أخرجف أحؿد )4)  (، وصحَّ

حف إلباين يف صحقح الجامع )646(، والـسائل )18516( أحؿد )5)  (.6643(، وصحَّ

 (.387( أخرجف مسؾؿ )6)

 (.11145(، وأحؿد )619( يـظر: البخاري )7)

حف إلباين يف الصحقحة )(، 737(، والحاكؿ )728( أخرجف ابـ ماجف )8)  (.42وصحَّ

حف إلباين يف صحقح الجامع )517(، وأبق داود )217( أخرجف الرتمذي )9)  (.2787(، وصحَّ
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ًِْ سدٙٔدطُى اهٖتف  ع امُلؤذ
نُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل : أوًَل  اهللُ : َفَؼاَل َأَحُدُكؿْ ، اهللُ َأْكَبُر، اهللُ َأْكَبرُ : إَِذا َقاَل اْلُؿَمذِّ

: َقاَل ، ثؿ َأْشَفُد َأْن ََل إَِلَف إَِلَّ اهللُ : َفَؼاَل ، َأْشَفُد َأْن ََل إَِلَف إَِلَّ اهللُ : َقاَل ، ثؿ اهللُ َأْكَبرُ ، َأْكَبرُ 

ًدا َرُسقُل اهللِ  ًدا َرُسقُل اهلل: َفَؼاَل ، َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ َحلَّ َطَؾك : َقاَل ، ثؿ َأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

َة إِ : َفَؼاَل ، الَصََلةِ  ََل َحْقَل َوََل : َفَؼاَل ، َحلَّ َطَؾك اْلَػََلِح : َقاَل ، ثؿ َلَّ بِاهللِ ََل َحْقَل َوََل ُققَّ

َة إَِلَّ بِاهللِ  ، ََل إَِلَف إَِلَّ اهللُ : َقاَل ، ثؿ اهللُ َأْكَبُر، اهللُ َأْكَبرُ : َفَؼاَل ، اهللُ َأْكَبرُ ، اهللُ َأْكبَرُ : َقاَل ، ثؿ ُققَّ

ـْ قَ  ََل إَِلَف إَِلَّ اهللُ : َفَؼاَل  «َدَخَؾ اْلَجـَّةَ  ْؾبِفِ ِم
(1)

. 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة : ثاكًقا  :يعـل -َفَؼاَم باَِلٌل ُيـَاِدي ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا َمَع َرُسقِل اهلل »: َقاَل  َط

ا َسَؽَت، َقاَل  -يمذن ـْ َقاَل ِمْثَؾ َما َقاَل َهَذا َيِؼقـًا َدَخَؾ اْلَجـَّةَ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ «َم
(2)

. 

ـِ اْلَعاِص : ثالًثا ـِ َطْؿِرو ْب ـْ َطْبِد اهلل ْب إِنَّ  ،َيا َرُسقَل اهلل: َقال َرُجٌؾ »: َقاَل  َط

ـَ َيْػُضُؾقَكـَا، َفَؼاَل  كِق «ُقْؾ َكَؿا َيُؼقُلقَن، َفنَِذا اْكَتَفْقَت، َفَسْؾ ُتْعَطفُ : ملسو هيلع هللا ىلصاْلُؿَمذ 
(3)

. 

ُٙقاُي ب ِْ ًّ اهرِّكِس ٗفعد َضًٌا   طُوٕاِع األذا
َن َفُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َيُؼقُل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل : أوًَل   ؛َصؾُّقا َطَؾلَّ ، ثؿ إَِذا َسِؿْعُتُؿ اْلُؿَمذِّ

ـْ َصؾَّك َطَؾلَّ َصََلًة َصؾَّك اهلل َطَؾْقِف بَِفا َطْشًرا ُف َم َفا َمـِْزلٌَة  ؛َسُؾقا اهللَ لَِل اْلَقِسقَؾةَ ، ثؿ َفنِكَّ َفنِكَّ

ـْ ِطَباِد اهلل،ََل ، فِل اْلَجـَّةِ  ـْ َسلََل لِل اْلَقِسقَؾَة ، َوَأْرُجق َأْن َأُكقَن َأَكا ُهقَ  َتـَْبِغل إَِلَّ لَِعْبٍد ِم َفَؿ

َػاَطةُ  ْت َلُف الشَّ «َحؾَّ
(4)

. 

 
ُّ
ـَ الـبل ـْ َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصيف ققلف  «ُثؿَّ َسُؾقا اهللَ لَِل اْلَقِسقَؾةَ » :معـك ققلف ملسو هيلع هللا ىلصوقد َبقَّ َم

                                      

 (.385( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.246(، وصحقح الرتغقب والرتهقب )674(، والـسائل )8619( يـظر: أحؿد )2)

حف 524(، وأبق داود )6611( أخرجف أحؿد )3)  (.536إلباين يف صحقح أبل داود )(، وصحَّ

 (.384( أخرجف مسؾؿ )4)
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ـَ َيْسَؿُع  ََل : الـَِّداءَ ِحق ِة، َوالصَّ ْطَقِة التَّامَّ ًدا الَقِسقَؾَة الؾَُّفؿَّ َربَّ َهِذِه الدَّ ِة الَؼائَِؿِة آِت ُمَحؿَّ

ْت َلُف َشَػاَطتِل َيْقَم الِؼَقاَمةِ  «َوالَػِضقَؾَة، َواْبَعْثُف َمَؼاًما َمْحُؿقًدا الَِّذي َوَطْدَتُف َحؾَّ
(1)

. 

 : ثاكًقا
ِ
نَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـَ َيْسَؿُع اْلُؿَمذِّ ـْ َقاَل ِحق َوَأَكا َأْشَفُد َأْن ََل إَِلَف إَِلَّ اهللُ : َم

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ ، َوْحَدُه ََل َشرِيَؽ َلفُ   َربًّا، َوَأنَّ ُمَحؿَّ
ٍد َرُسقًَل ، َرِضقُت بِاهللِ ، َوبُِؿَحؿَّ

ْسََلِم دِيـًا «ُغِػَر َلُف َذْكُبفُ  َوبِاْْلِ
(2)

. 

صؾَّك طؾك ، ثؿ أن العبد إذا سؿع إذان فردده :فقتبقـ مـ هذه إحاديث الصحقحة

ًدا َطْبُدُه »: قال، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  َوَأَكا َأْشَفُد َأْن ََل إِلََف إَِلَّ اهللُ َوْحَدُه ََل َشرِيَؽ َلُف، َوَأنَّ ُمَحؿَّ

 َربًّا، َوَرُسقُلفُ 
ٍد ، َرِضقُت بِاهللِ الؾفؿَّ َربَّ هذه »: قال، ثؿ «َوبِاْْلِْسََلِم ِديـًا، َرُسقًَل َوبُِؿَحؿَّ

ًد  ِة، والصَلِة الؼائؿِة، آِت محؿَّ وابعثْف مؼاًما محؿقًدا الذي ، القسقؾَة والػضقؾةَ  االدطقِة التامَّ

وإذا سللف أططاه، ويقم الؼقامة ، ًرا، ويغػر لف ذكبفش، فنن اهلل تعالك يصؾل طؾقف طَ «وطدَتف

 
ُّ
 .!، وما أسفؾ هذا العؿؾ!فؿا أطظؿ هذا الثقاب، ، ويدخؾف اهلل الجـةملسو هيلع هللا ىلصيشػع لف الـبل

د معفؿ، ومـ وإذا كان هذا هق الثقاب الذي َسَقْحُصُؾ طؾقف الؿمذكقن، ومـ ردَّ 

يف  -إن شاء اهلل -قال تؾؽ إذكار بعد إذان فاطؾؿ أن كؾ هذه الحسـات ستؽتب

صحقػة طبد اهلل بـ زيد التل لؿ ُتْطَق بؿقتف، ففق صاحب رؤيا إذان، وهق الذي طؾؿ 

ًٓ كؾؿات إذان لقـادي هبا يف أول أذان يف اإلسالم، حتك اكتشر إذان والؿمذكقن  :بال

وهؽذا ستظؾ يف كؾ يقم ولقؾة إلك يقم ، يف أكحاء الدكقا وأصقاهتؿ تشؼ طـان السؿاء

لحسـات ٓ تحصك كالؿطر يف صحقػة طبد اهلل بـ زيد إكصاري، فؼد الؼقامة تـزل ا

ـْ َدلَّ َطَؾك َخْقرٍ َفَؾُف ِمْثُؾ َأْجرِ َفاِطِؾفِ » َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأخربكا كبقـا  «َم
(3)

ـْ » :-أيًضا -ملسو هيلع هللا ىلص، وقال  َم

                                      

 (.614( أخرجف البخاري )1)

 (.386( أخرجف مسؾؿ )2)

 (.1893( أخرجف مسؾؿ )3)
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ْسََلِم ُسـًَّة َحَسـًَة َفُعِؿَؾ بَِفا َبْعَدهُ  َـّ فِل اْْلِ ـْ َطِؿَؾ بَِفا، َوََل َيـُْؼُص ُكتَِب َلُف ِمْثُؾ َأْجرِ  َس َم

ـْ ُأُجقِرِهْؿ َشْلءٌ  ْسََلِم ُسـًَّة َسقَِّئًة َفُعِؿَؾ بَِفا َبْعَدهُ ، ِم
َـّ فِل اْْلِ ـْ َس ُكتَِب َطَؾْقِف ِمْثُؾ ِوْزِر  َوَم

ـْ َأْوَزارِ  ـْ َطِؿَؾ بَِفا، َوََل َيـُْؼُص ِم «َشْلءٌ  ؿْ هَم
(1)

. 

الصالح ُيؽتب يف صحقػتف ثقاب مـ طؿؾف بعده إلك ففؽذا صاحب السبؼ يف العؿؾ 

يقم الؼقامة، وكذلؽ صاحب السبؼ يف الؿعصقة يحؿؾ طؾك طاتؼف أوزار مـ تبعف إلك يقم 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: الؼقامة، فؼد قال تعالك

 ، [25]الـحؾ:  ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ
ُّ
َلَ ُتْؼتَُؾ »أكف  ملسو هيلع هللا ىلص ولؼد أخرب الـبل

ـْ َدِمَفا إَِلَّ ، َكْػٌس ُضْؾًؿا ِل كِْػٌؾ ِم ـِ آَدَم اْلَوَّ َـّ الَؼتَْؾ  ؛َكاَن َطَؾك اْب ـْ َس ُل َم «ِْلَكَُّف َأوَّ
(2)

. 

ُٕٞ اهعقصُت ٞٔ ذٚب  ًع اهصدق
كؼقلف  :وتـزل آيات الؼرآن َتحث الؿجتؿع الؿسؾؿ طؾك اإلكػاق يف سبقؾ اهلل

، وكؿا يف [11]الحديد:  ﴾جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس﴿: تعالك

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: تعالكققلف 

، فقستؿع طبد اهلل بـ زيد إلك تؾؽ أيات بؼؾٍب واٍع ٓ مؽان لُحب  [92]آل طؿران: 

فـظر إلك بستاكف الذي يـػؼ مـف طؾك أبقيف ، مؽان فقف إٓ هلل ورسقلفٓ و، الدكقا فقف

، أو حتًؿا سقؿقت طاجاًل  وطؾؿ أكف، وٓ يؿؾؽ مـ حطام الدكقا غقره، وزوجتف وأبـائف

آجاًل، وسقرتك هذا البستان الجؿقؾ الذي أفـك فقف أجؿؾ أيام طؿره، فؼرر أن يلخذه 

يبحث طـ مصدر ، ثؿ وذلؽ بلن يجعؾف صدقة يف سبقؾ اهلل ،معف إلك الدار أخرة

 ، رزق آخر لف ؤل بقتف
 
إن َحائِطِل، َيا َرُسقَل اهلل»: فؼال لف ملسو هيلع هللا ىلص فاكطؾؼ إلك الـبل

(3)
َهَذا  

                                      

 (.1117( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.3335( أخرجف البخاري )2)

 بستاين. :( أي3)
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 .«َصَدَقٌة َوُهَق إَِلك اهلل َوَرُسقلِفِ 

ولؿ يؾتػت إلك أصرافف ، وهؽذا باطف طبد اهلل يف لحظة هلل، مـ غقر تردد وٓ مشقرة

، ويزرع بذره، إلك َطَرقِِف الذي صالؿا سال وهق يحرث أرضف، أو التل صالؿا تعبت فقف

 ، ويحصد ثؿره
ُّ
 ، مـف ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼبَِؾُف الـبل

ُّ
فقف بشلء طؾؿ أبقاه بالخرب  ملسو هيلع هللا ىلصوقبؾ أن يلمر الـبل

 
 
َيا َرُسقَل اهلل، »: فؼآ ،وكاكا شقخقـ كبقريـ قد صعـا يف السـ ملسو هيلع هللا ىلص فذهبا إلك الـبل

ُه َرُسقُل اهلل ، َطْقِشـَا قَِقامَ  -الحائط -َكانَ  فؽان طبد اهلل يعؿؾ يف ، «إَِلقِْفَؿا ملسو هيلع هللا ىلصَفَردَّ

، مات أبقاهوبعد زمـ يسقر ، ويـػؼ مـف طؾك كػسف وآل بقتفالبستان وهق مِْؾٌؽ ٕبقيف 

إَِلقِْف الحائط مِقَراًثا ملسو هيلع هللا ىلصوٓ وارث لفؿا إٓ ابـفؿا طبد اهلل، َفَردَّ َرُسقُل اهلل 
(1)

. 

يتصدق الرجؾ الصالح بالبستان فُقْؽَتُب َلُف أجر الصدقة، ، فقالفا مـ قصة طجقبة

يعؿؾ أجقًرا يف بستان غقره، بؾ أبؼاه يعؿؾ فقف ومع ذلؽ لؿ يحرمف اهلل مـف، ولؿ يجعؾف 

ه اهلل إلقف مِقَراًثا، ثؿ وهق مِْؾٌؽ ٕبقيف  الؿال مـ جديد. فقصبح صاحَب ، يردُّ

طظقؿ يف أخرة، وهذا الذي  يف الدكقا، وأجرٌ  العؿؾ الصالح مؽافلةٌ  وهؽذا طاقبةُ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ﴿: وطد اهلل بف طباده الؿحسـقـ حقـ قال 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ ڱ ڱ

 .[31: 31]الـحؾ:  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

 اهلٔل ٖ يف ضبِٚىدٔاُد
ومـ أول َوْهَؾة طرف فقفا طبد اهلل بـ زيد اإلسالم وقد ففؿ أن هذا الديـ يحتاج 

ًٓ ٓ ُيَبالقن إن سالت دماؤهؿ  ُزهؼت أكػسفؿ يف سبقؾ بِـَاء دولتف، أو لـصرتف ِرَجا

: وقالقا ،أكف كان أحد السبقعقـ َرُجاًل الذيـ اكتػضقا :فقؽػقف َشَرًفا، إطالء كؾؿتفو

                                      

 (.11913(، والســ الؽربى، لؾبقفؼل )8191( يـظر: الؼصة يف مستدرك الحاكؿ )1)
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َة َوَيَخاُف  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َمَتك َكْتُرُك َرُسقَل اهلل » «ُيْطَرُد فِل ِجَباِل َمؽَّ
(1)

َفَرَحؾقا إَِلْقِف وهؿ ، 

 
ُّ
ِفْؿ فبايعقه بقعة العؼبة الؽربى، ففاجر بعدها الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصيحؿؾقن أرواحفؿ َطَؾك َأُكػ 

والؿسؾؿقن إلقفؿ، وأسسقا دولة اإلسالم طؾك أرضفؿ، وكان ذلؽ الحدث كؼطة 

َلَؼْد »: تحقل يف تاريخ اإلسالم، فُحؼ ٕهؾ تؾؽ البقعة أن يػخروا هبا حقـ قال قائؾفؿ

ـَ َتَقاَثْؼـَا َطَؾك اإِلْسالَِم، َوَما ُأِحبُّ َأنَّ لِل بَِفا  ملسو هيلع هللا ىلصَشِفْدُت َمَع َرُسقِل اهلل  َلقَْؾَة اْلَعَؼَبِة ِحق

«َوإِْن َكاَكْت َبْدٌر َأْذَكَر فِل الـَّاِس مِـَْفا، َمْشَفَد َبْدرٍ 
(2)

. 

 أحًدا والخـدَق و فؼد شفد معف بدًرا، ملسو هيلع هللا ىلصمشفد مع رسقل اهلل  ثؿ َلْؿ َيُػتُْف 

ک ک ک گ گ گ گ  ﴿: مؿـ قال اهلل تعالك طـفؿ، فؽان والحديبقةَ 

وفاز ، [18]الػتح:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

  
 
َـّاَر َرُجٌؾ َشِفَد بَْدًرا َوالُْحَدْيبَِقةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بؼقل الـبل ـْ َيْدُخَؾ ال «َل

(3)
. 

 
ُّ
لػتح مؽة خرج معف طبد اهلل بـ زيد يحؿؾ راية بـل الحارث  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا خرج الـبل

 ، ثؿ شفد ُحـقـًا، وحصار الطائػ، ثؿ بـ الخزرج
 
إلك تبقك ملسو هيلع هللا ىلص خرج مع الـبل

(4)
 . 

 
 
وشارك ، صؿد طبد اهلل بـ زيد مع أبل بؽر يف حروب الردة ملسو هيلع هللا ىلص وبعد مقت الـبل

 .يف الػتقحات اإلسالمقة يف طفد الخالفة الراشدة

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
وبعد حقاة صقيؾة مـ البذل والعطاء والتضحقة والجفاد يف سبقؾ اهلل يـام طبُد اهلل 

ـُ زيد بـ طبد ربف إكصاري ا وكان ذلؽ يف أواخر ، طؾك فراش الؿقت ب

                                      

حف إلباين يف الصحقحة )14496( أخرجف أحؿد )1)  (.63( طـ جابر، وصحَّ

 ( طـ كعب بـ مالؽ.3889( أخرجف البخاري )2)

حف إلباين يف الصحقحة )15262( أخرجف أحؿد )3)  (.2161(، وصحَّ

 (.5447(، ومستدرك الحاكؿ )2/415( يـظر: الطبؼات الؽربى )4)
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وهق ابـ أربع ، يف السـة الثاكقة والثالثقـ مـ الفجرة، خالفة طثؿان بـ طػان 

ـَ تخرج روحف لتسرح يف الجـة ، ثؿ وستقـ سـة ـَ الـَّبِق ق
ـَ َأْكَعَؿ اهلُل َطَؾْقِفْؿ مِ ِذي َمَع الَّ

ـَ ُأوَلئَِؽ َرفِقًؼا، وقد صؾك طؾك جـازتف أمقر  ـَ َوَحُس الِِحق َفَداِء َوالصَّ ـَ َوالشُّ يِؼق د  َوالص 

فـ يف البؼقعالؿممـقـ طثؿان والؿسؾؿقن معف يف الؿديـة، ودُ 
(1)

. 

يف قؾقب الؿسؾؿقـ، وستبؼك كؾؿات إذان  ومات طبد اهلل بـ زيد لؽـف بؼل حًقا

تدوي يف أكحاء الدكقا وأرجائفا، ُتَشـ ُػ آذان الؿممـقـ، وتزلزل قؾقب الؽافريـ، تققظ 

 الـقمان، وتـبف الغػالن، وتطرد الشقطان.

َن يف ، وتبؼك صحقػة حسـاتف إلك يقم الؼقامة مػتقحة تَصبُّ الحسـات فقفا ما ُأذ 

 .ققؿت طؾك إرض صالةوما أ، الدكقا أذان

 

 ،تي صيٍذ اهلِل عي عثِذ سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 
  

                                      

 (.2/375(، والسقر )5447(، والؿستدرك )3/416)( يـظر: الطبؼات الؽربى 1)
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 َهحُزوَسَج َأُتى

 

ُْ امل ًَِؤذ  طذٔد احلسا
 
ُّ
مؽة َجَؿع أهَؾفا بقـ يديف، َفَؿرَّ شريُط ذكرياٍت أمام أطقـفؿ َيَرون  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا فتح الـبل

، وإيذاَءهؿ لف، وتطاوَلفؿ طؾقف، ومحاوٓتِفؿ قتؾف، ملسو هيلع هللا ىلصفقف تؽذيَبفؿ لرسقل اهلل 

 حروَبفؿ لف بعد هجرتف، وها هق أن قد ضػر هبؿ.، ثؿ وإخراَجفؿ لف مـ بؾدتف

 ؟ما مصقركا أن: مخقػ ثؿ أخذ سماٌل يرتدد يف صدورهؿ وكلكف َشَبٌح 

 
ُّ
ل ما تظـقن أكَّ ، ر قريشٍ شَيا َمعْ »: طؾقفؿ كػَس السمال فؼال ملسو هيلع هللا ىلصوفجلًة صرح الـبل

ـُ َأٍخ َكريٌؿ.، َخقًرا: قالقا، ؟فاطٌؾ بُِؽؿ  َأٌخ َكريٌؿ، واْب

َيْغِػُر اهللُ ََل َتْثرِيَب َطَؾْقُؽُؿ اْلَقْقَم : َفنِكِّل َأُققُل َكَؿا َقاَل َأِخل ُيقُسُػ : ملسو هيلع هللا ىلصفؼال لفؿ 

ـَ  اِحِؿق  «َلُؽْؿ َوُهق َأْرَحُؿ الرَّ
(1)

. 

إٓ أنَّ بعضفؿ َأَبك أْن ، أفقاًجا لقبايعقه طؾك اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصفخرج أهُؾ مؽة إلقف 

ـٌ مـ أطرق ملسو هيلع هللا ىلصُيسؾؿ، وأْضَؿروا يف كػقسفؿ ُبغَض رسقِل اهلل  ، وطؾك رأس همٓء َبط

، أمقة اإلسالم يف أول إمر بطقن قريش وهؿ بـق ُجَؿح، فؼد رفض سقدهؿ صػقان بـ

 أسؾؿقا بعد ذلؽ طـ آخرهؿ.ثؿ 

 
 
ركل العرب قد تحالػقا شٌر أنَّ بعَض قبائِؾ مايف مؽة جاءه خب ملسو هيلع هللا ىلص وأثـاء بؼاء الـبل

 طال الؿسؾؿقـ، وتجؿعقا لفؿ يف أتطؾك ق
ُّ
داد هائؾة يف واٍد يؼال لف ُحـَْقـ، فخرج الـبل

 ًرا طظقًؿا.صإلقفؿ، فـصره اهلل تعالك طؾقفؿ بعد معركة صاحـة كَ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                      

(، والسقرة الـبقية الصحقحة، 18275ؾبقفؼل )، ل(، والســ الؽربى11234( يـظر: ســ الـسائل )1)

 (.536لؾعؿري )
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 اسؿف َأْوُس 
ٌّ
وبعد أيام مـ خروج الؿسؾؿقـ إلك ُحـقـ خرج مـ مؽة شاٌب ُجَؿِحل

ـُ مِْعقَر،  َمحذورة اأب دطك:يوْب
(1)

، وكان يف ُرفؼٍة مـ أصحابف، فَؾؼقا جقش الؿسؾؿقـ 

الػاتح ببعض الطريؼ، ولؿ يؽـ َيخطر ببال هذا الشاب أكف يف هذا الؿؽان سققلد مـ 

جديد، ولؿ يؽـ يعؾؿ أنَّ الَؼَدَر قد ساق أقداَمف لتسؾؽ صريًؼا سقذهب بف مـ الؽػر إلك 

 اإليؿان، ومـ الجحقؿ إلك جـات الـعقؿ. 

َُبًٗ  َٞاٙلاحل دُأّ ِٓا 
ا خرَج رسقُل اهلل »: ولـرتك أبا محذورة يؼصفا طؾقـا بـػسف، فقؼقل   ملسو هيلع هللا ىلصلؿَّ

ـْ أهِؾ مؽَة، َفَؾِؼَقـا رسقُل اهلل 
ـْ ُحـقـ خرجُت يف َطَشرِة فِتقاٍن مِ

يف َبْعِض الَطِريِؼ،  ملسو هيلع هللا ىلصمِ

ـُ طـف  ، فسؿعـا صقَت ملسو هيلع هللا ىلص ُن رسقِل اهللُمَمذ   َفَلذَّنَ ، َوُهَق َأْبَغُض الـاِس إلقـا الُؿمذِن وَكْح

بقنَ  ُمَتـَؽ 
(2)

، فظؾؾـا َكْحؽِقف
(3)

ُهؿ َصقًتا،  ، وُقؿـا ُكمذُن ُمْستفزئقـ هبؿ، وُكـُت َأَحدَّ

ـِ : الَصقَت فؼال ملسو هيلع هللا ىلصفَسِؿَع رسقُل اهلل  ـَ إِْكَساٍن َحَس َلَؼْد َسِؿْعُت فِل َهُمََلِء َتْلِذي

ـَ َيَديفعفلرسَؾ إلقـا َقْقًما َفلق، ْقِت، إِيُتقكِل بَِفُمََلِء اْلِػتَْقانِ صال فؼال رسقُل اهلل  ،دوكا بق

ُكقا :ملسو هيلع هللا ىلص كَّا َرُجٌؾ َرُجٌؾ : قال. َأذِّ  .َوُكـُْت آِخَرُهؿْ  ،َفَلذَّ

 ؟ؿ الذي سؿعُت صقَتف قد ارتػعأيُّؽُّ : ملسو هيلع هللا ىلصفؼال 

 كؾُّفؿ: قال
َّ
  .وصَدُققا، فلشاَر الَؼقُم إلل

  .هذا الذي سؿعُت صقَتف، َكَعؿ: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال 

 !.وَحَبَسـل ،فلرسَؾفؿ كؾَّفؿ: قال

  .تعاَل : ٕبل محذورة ملسو هيلع هللا ىلصفؼال 

                                      

ستقعاب )1/416( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)  (.1/316(، واإلصابة )1/329(، وأسد الغابة )1/121(، وٓا

 (.1/771يـظر: لسان العرب ) .بعقدون طـف :( يعـل2)

 (.2/93ُكَؼؾده، وكػعؾ مثؾ فعؾف. يـظر: مؼايقس الؾغة ) :( يعـل3)



 

 

193 

 َأُتى َهحُزوَسَج 193

 مـ رسقل اهلل ، فلجَؾَسـل بقـ يديف: قال 
َّ
وٓ مؿا ، ملسو هيلع هللا ىلصوٓ شلٌء َأْكَره إلل

ها طؾك وجِففِ ، ثؿ وضع َيَدُه طؾك كاصقة أبل محذورة، ثؿ يلُمُرين بف ـَ ، ثؿ َأَمرَّ ـْ َبْق
مِ

َة َأبِل َمْحُذوَرةَ ، ثؿ َطَؾك َكبِِدهِ ، ثؿ َثْدَيْقفِ  ثالَث  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ، ثؿ َبَؾَغْت َيُدُه ُسرَّ

ةٍ ، َوَباَرَك َطَؾْقَؽ  ،َباَرَك اهللُ فِقَؽ : مرات ـْ فِضَّ
ٌء مِ

ْ
ًة فِقَفا َشل فَذَهَب ُكؾُّ ، َوَأْطَطاكِل ُصرَّ

ٍء َكاَن لَِرُسقِل اهلل 
ْ
ـْ َكَراِهقَةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَشل

ُف َمَحبًَّة لَِرُسقِل اهلل  ،مِ َيا : فُؼْؾُت ، ملسو هيلع هللا ىلصَوَطاَد َذلَِؽ ُكؾُّ

ََذانِ  ْٕ َم َرْأِسل، َرُسقَل اهلل، َطؾ ْؿـِل ُسـََّة ا ََذاَن تِْسَع ، َفَؿَسَح ُمَؼدَّ ْٕ  بِـَْػسِف ا
َّ
َفَلْلَؼك َطَؾل

َقاَمَة َسْبَع َطْشَرَة َكؾَِؿةً ، َطْشَرَة َكؾَِؿةً   .َواإْلِ

ةَ يَ : َفُؼْؾُت  ـِ بَِؿؽَّ  .ا َرُسقَل اهلل، ُمْركِل بِالتَّْلِذي

ْن ْلهِؾ مؽَة ِطـَْد اْلَبقِْت اْلَحَرامِ ، َقْد َأَمْرُتَؽ بِفِ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل   ـِ ، اْذَهْب َفَلذِّ َوُقْؾ لَِعتَّاِب ْب

ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصُأَسْقٍد َأَمَركِل َرُسقُل اهلل  َن ِْلَْهِؾ َمؽَّ ـِ : قال  .َأْن ُأَؤذِّ َفَؼِدْمُت َطَؾك َطتَّاِب ْب

ـْ َأْمِر َرُسقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأِسقٍد َطامِِؾ َرُسقِل اهلل  اَلِة َط ْكُت َمَعُف بِالصَّ َة َفَلذَّ «ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بَِؿؽَّ
(1)

. 

 َمْحذورة. اأب دطك:وطـدئٍذ ُولَِد يف سؿاء اإلسالِم َكْجٌؿ جديٌد ي

رسقل اهلل، فلكت ما أجؿؾؽ وما أحؾؿؽ وما أروطؽ يا : وإين ٕققل ُمْػَتخًرا

 بحؼ رحَؿُة اهلل لؾعالؿقـ.

ٌّ يتعؾُؿ مـف ُصـَّاُع 
فنن الـَّْؼَؾَة التل َأْحَدْثَتفا يف حقاة أبل َمحذورَة درٌس طؿؾل

إجقال مـ الدطاة والؿربقـ يف كؾ زمان ومؽان، إذ لؿ تؽـ كظرتؽ لذلؽ الشاب 

كره، بؾ كاكت كظرَة مرشد يحؿؾ مصباح ، أو الؼرشل الؿستفزئ بإذان كظرَة َغقظ

الُفدى لؽؾ مـ ضؾ الطريؼ، كظرَة مشػؼ أدرك أن هذه الحققية الطائشة الؿتفقرة يف 

                                      

(، 633 ،632(، وســ الـسائل )15417 ،15379(، ومسـد أحؿد )379( يـظر: صحقح مسؾؿ )1)

 (،1847(، والســ الؽربى، لؾبقفؼل )718(، وســ ابـ ماجف )192 ،191وســ الرتمذي )

 (.6734والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )
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 حاجة طاجؾة إلك َيٍد حاكقٍة ترتفؼ هبا لتخرجفا مـ الظؾؿات إلك الـقر.

وما إن َوَقَعْت طقـؽ طؾك الػتك حتك لؿْحَت بقـ جـبقف َكـًزا دفقـًا تحت ُركام 

فسرطان ما استخرجَتف مـ أطؿاق أطؿاقف، فنذا هق يحقي مِـحًة إلفقًة ، شرك وأدراكفال

مؽـقكًة ُوِضعت يف صبؼات صقت هذا الػتك، ومقهبًة حائرًة ُمْفدرًة تبحث طـ خبقر 

 يعتـل هبا، وُيحسـ تقضقػفا، وَيظفر هبا طؾك ساحة اإلبداع.

 أحد أفراد هذا الجقش  وكلين بعبد اهلل بـ مسعقد 
 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص يتلمؾ َصـقع الـبل

 مثؾ هذه الؿقاقػ لقخطَق خطاه يف أشباهفا.

رب بالُعقد ويغـل ضَزاذان الؽِـدي ي :ففا هق ذا َيُؿرُّ وهق بالعراق طؾك شاب اسؿف

ـُ مسعقد  ما »: لؿـ معف بصقت حسـ جؿقؾ يف فتقان يشربقن َخؿًرا، فؼال اب

َلْق َكاَن َما ُيْسَؿُع : وقال لف ،طؾك الػتكدخؾ ، ثؿ َأجؿَؾ هذا الصقت لق كان بؽالم اهلل

ـِ َصْقتَِؽ َيا ُغالَُم بِالُؼْرآِن، ُكـَْت َأْكَت َأْكَت  ـْ ُحْس
 .«مِ

فؽاكت هذه الؽؾؿات كؼطة تحقل يف حقاة هذا الػتك جعؾتف مـ ُطبَّاد التابعقـ، 

طـ ابـ  ملسو هيلع هللا ىلصديث رسقل اهلل حان يروي كـ، فؼد يؾقا لألمة هذا الدؼَد الذيـ كحوأ

 
ٍّ
ـِ طؿَر وسؾؿاَن وطائشةَ  مسعقد وطؾل رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ واب

(1).
 

  أما أبق محذورة 
ٍّ
وقد كان ، لؾؿسجد الحرام فؼد أصبح أوَل ممذن رسؿل

 ٕذاكف صريؼة مؿقزة تعرف يف كتب الػؼف بلذان أبل محذورة.

إذا دخؾ وقت الصالة قام يمذن طـد الؽعبة أذاًكا َيْحُدو بؼؾقب  وكان 

السامعقـ إلك الصالة َحْدًوا مـ ُحسـ أدائف وكداوتف، وترتج ٕصدائف أركاُن مؽة 

سؿع أذاكف يقًما فؼال  وجباُلفا مـ شدة صقتف وققتف، حتك إنَّ طؿر بـ الخطاب 

                                      

 (.4/281(، وسقر أطالم الـبالء )6/216الطبؼات الؽربى ) :( يـظر قصتف يف1)
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َأَما َيَخاُف َأْن َيـَْشؼَّ ُمَرْيَطاُؤهُ ، َوْيَحُف َما َأَشدَّ َصْقَتفُ » :لؿـ حقلف
(1)

«!؟
(2)

. 

َٗص َٝبٛ ذلأل ملسو هيلع هللا ىلص اٙا اهِيبًِّّ   رٗز
ـْ َأبِل َمْحُذوَرَة  ْكَت اْلَؿْغرَِب، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل لِل َرُسقُل اهلل : َقاَل  ◙َط إَِذا َأذَّ

ْؿِس َحْدًرا «َفاْحُدْرَها َمَع الشَّ
(3)

. 

ـَ َطَؾك َصََلتِِفؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقُل اهلل : وطـف قال ُكقَن ُأَمـَاُء اْلُؿْسِؾِؿق «اْلُؿَمذِّ
(4)

. 

ـَ َطَؾك فِطْرِِهْؿ َوُسُحقِرِهؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل : وطـف قال «الُْؿَمذُِّكقَن أَُمـَاُء الُْؿْسؾِِؿق
(5)

. 

ٌُٕ هسضِ٘ي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلٔل سٗبٕ ٗتعظٚ
  عٌر جؿقٌؾ َيؾػت إكظار، وقد بؾغ حبُّ َش  كان ٕبل محذورة 

 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

أبًدا إلك أن مات شقئًا عره وتعظقُؿف يف قؾب أبل محذورة درجًة جعؾتْف يلبَك أْن يلخذ مـ َش 

◙:  
 
تف َيُد الـبل م َرْأِسف وهق  ملسو هيلع هللا ىلص وذلؽ ٕن هذا الَشْعر قد مسَّ حقـ وضعفا طؾك ُمَؼدَّ

 ، ف إذانؿُ يعؾ  
ُّ
ودطا فقف بالربكة، حتك كان أبق  ،عره فؿسح طؾقفَجؿال َش  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد رأى الـبل

 .رَ إذا أرسؾ شعره َمسَّ إرض، ولؽـف كان يجعؾف ضػائِ  محذورة 

 ؟أٓ تلخذ مـ شعرك: وكان إذا ققؾ لف

فؾؿ  ،ودطا فقف بالربكة ملسو هيلع هللا ىلصعًرا مسح طؾقف رسقُل اهلل ما كـُت ٔخذ َش : ل قؼي

أكـ ٕحؾؼف حتك أمقت
(6)

. 

                                      

 (.7/416( هل مـطؼة ما بقـ السرة إلك العاكة. يـظر: لسان العرب )1)

ـ الؽربى، لؾبقفؼل )2)  (.2161(، ومصـػ طبد الرزاق )189ٕبل يعؾك ) ،(، والؿؼصد العؾل2169( يـظر: السـ

حف إلباين يف صحقح الجامع )67444( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )3)  (.298(، وصحَّ

ـف إلباين يف صحقح الجامع )1999( أخرجف البقفؼل يف الؽربى )4)  (.1413(، وحسَّ

 (، والؾػظ لف.31672الؿصـػ )(، وابـ أبل شقبة يف 1941( أخرجف أحؿد يف فضائؾ الصحابة )5)

 (.3/118(، وسقر أطالم الـبالء )4/1753( يـظر: آستقعاب )6)



 

 

196 

196 

َٞف َٝ دُس أِٓى ًل  بأبٛ ذلرٗز
ـُ صقِت أبل محذورة  مؿا َيْػتخر بف أهؾ مؽة، ففذا اإلمام  كان ُحْس

ـَا : ُكـَّا َكْػَخُر َطَؾك الـَّاِس بَِلْرَبَعةٍ »: ُمجاهد الُؿػسر الػؼقف كان يؼقل بَِػِؼقِفـَا َوَقاص 

ُكـَا َأُبق  ـُ َطبَّاٍس، َوُمَمذ  ـَا، َفَػِؼقُفـَا اْب
كِـَا َوَقاِرئِ ـُ ُطَؿْقٍر، ، َمْحُذوَرةَ َوُمَمذ  ـَا ُطَبْقُد ْب َوَقاصُّ

ائِِب  ـُ السَّ  «َوَقاِرُئـَا َطْبُد اهلل ْب
(1)

. 

ـْ أْكَعَؿ هبذا الصقت طؾك أبل محذورة فقؼقل بؾ وكان شاطُرهؿ ُيْؼِسُؿ بَؿ
(2)

 : 

 َأَمااااااا َوَرب  الَؽْعَبااااااِة الَؿْساااااااُتْقَرهْ 
 

ـْ ُسااااْقَرهْ   ااااٌد مِاااا  َوَمااااا َتااااالَ ُمَحؿَّ
 

ـْ َأبِاااال َمْحااااُذْوَرهْ   َوالـََّغَؿاااااِت مِاااا
 

َـّ فِْعَؾاااااااااًة َماااااااااْذُكْقَرهْ    َْٕفَعَؾااااااااا
 

وهؽذا أصبح أذاُن أبل محذورة رمًزا مـ رمقز مؽة، وكان الؿسؾؿقن يف مقسؿ 

 الحج إذا فرتوا طـ رفع الصقت بالتفؾقؾ والتؽبقر خرج طؾقفؿ أبق محذورة

، فؽان الـاس إذا «يا ُحجاج بقت اهلل هؾؾقا وكربوا»: يرفع صقتف ذا الـَْبَرة الؿتؿقزة قائاًل 

سؿعقا صقتف مألوا مؽة هتؾقاًل وتؽبقًرا
(3)

. 

ِْقصُت َٞ ٕ ًع ًؤذ  ًعاٗٙ
 
ُّ
لبعض أهؾفا طدًدا مـ الؿفام التل تخص العـاية  ملسو هيلع هللا ىلصبعد فتح مؽة َأْوَكَؾ الـبل

الؿفام تشريًػا اجف، وقد كاكت هذه بالبقت الحرام، وإقامة الشعائر فقف، ورطاية ُحجَّ 

 هلل ورسقلف. ٕهؾفا، يعتربوهنا تاًجا فقق الرأس ووساًما طؾك الصدر، وقبؾ ذلؽ صاطةً 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َجَعَؾ َرُسقُل »: لء مـ ذلؽ فقؼقلشيخربكا ب وها هق ذا أبق محذورة 

                                      

ـف إلباين يف صحقح الجامع )6743( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )1)  (.6647(، وحسَّ

(، ومعجؿ 1/177(، وأسد الغابة )1/121(، وآستقعاب )3/1411( يـظر: معرفة الصحابة )2)

 (.1/216قي )الصحابة، لؾبغ

 (.1/421( يـظر: الطبؼات الؽربى )3)
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ََذاَن َلـَا َولَِؿَقالِقـَا ْٕ اِر اْلِحَجابََة، َوَجَعَؾ ا َؼاَيَة، َولِبَـِل َطبِْد الدَّ «لِبَـِل َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب الس 
(1)

. 

أمقًرا لؾؿممـقـ جاء إلك الحج ومعف ممذكف، فؾؿا حان  ولؿا أصبح معاوية 

وقت الصالة قام يمذن يف الؿسجد الحرام، فؾؿا رأى ذلؽ أبق محذورة استشاط 

ف، فاكطؾؼ إلك الؿمذن فاحتؿؾف وألؼاه يف بئر زمزم.  غضًبا، وَشَعر أكف ُسؾَِب َحؼَّ

ٌن لُِؿَعاِوَيَة »: فعـ ابـ أبل ُمؾقؽة قال َن ُمَمذ  َة َفاْحتََؿَؾُف َأُبق َمْحُذوَرَة َفَلْلَؼاُه فِل َأذَّ بَِؿؽَّ

«بِْئِر َزْمَزمَ 
(2)

. 

لؽؾ مـ أراد أن يـازطف فقؿا َأْوكؾف إلقف  وكلهنا رسالة قاسقة مـ أبل محذورة 

 
ُّ
 الثقاب. وتحصقَؾ ، وٕبـائف مـ بعده، وما ذلؽ إٓ حرًصا طؾك أداء إماكة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
وبعد ُطُؼقٍد مـ الدهر طاشفا أبق محذورة ُيققُظ صقُتف الَعْذُب طققَن الـائؿقـ، 

وُيْحقل قؾقَب الؿممـقـ، وُيَشـ ُػ آذاَن السامعقـ، وهق يرفع إذان يف البؾد إمقـ، 

سـة تسع وسبعقـ، حتك : طؾك فراش الؿقت سـة تسع وخؿسقـ، وققؾ ◙يـام 

ت سقرتف العطرة يف قؾقب الؿسؾؿقـاختػك صقتف فجلة مـ الدكقا، وبؼق
(3)

. 

 

 هحزوسَج يعي أت سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

  

                                      

 (.6182(، والحاكؿ )6737(، والطرباين يف الؽبقر )27253( أخرجف أحؿد )1)

 (.6185(، والحاكؿ يف الؿستدرك )1783( أخرجف طبد الرزاق يف الؿصـػ )2)

 (.7/313واإلصابة )(، 3/118(، والسقر )4/1753(، وآستقعاب )1/421( يـظر: الطبؼات الؽربى )3)
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 َحُشَشحثيُل تُي َحَسٌ

 

 رُي اهفأتُحاألً
لَِقْرسؿ مع  :سبقؾ اهللإن ما بقـ أيديـا أن قصُة كػاٍح خاضفا أحُد العظؿاء يف 

الخالديـ خريطَة دولِة اإلسالم يف طصر الراشديـ، ولألسػ الشديد مع َدْوره العظقؿ 

ـْ طَرَف اسَؿف مـ أبـاء جقؾـا  يف صـاطة مجد هذه إمة لْؿ ُيْشَتَفر بقـ الؿسؾؿقـ، وَم

مِـ َأَقؾ   أنَّ طـ تضحقاتف مِـ أجؾـا، فرأيُت  أو ،طـ حقاتف وبطقٓتفشقًئا َقؾَّؿا يعِرف 

أضُعفا لألمة طؾك سطقر هذه ، ثؿ أن أجؿع مـ بستان سقرتِف قطقًفا :حؼقق هذا البطؾ

 القرقات لـعرفف مـ خاللفا. 

ُٞ (1)تعسٕٙف بطاق
 

، وققؾ
ُّ
ـِ اْلِغْطِريِػ، التؿقؿل ـِ َطْبِد اهلل ْب ـِ اْلُؿَطاِع ْب ـُ َطْبِد اهلل ْب : ُهَق ُشَرْحبِقُؾ ْب

 أبق طبد اهلل.: وكـقتف، الؽِـْديُّ 

ٕهنا َطؽػت طؾك تربقتف زمـًا  :وإلقفا ُيـسب ُشرحبقؾ، حَسـَُة الَعدولِقَّة :وأُمف هل

تزوجت أُمف مـ سػقان بـ ، ثؿ فُعرف بقـ الـاس بُشرحبقؾ بـ حسـة، بعد مقت أبقف

 .رضل اهلل طـفؿ جؿقًعافقلدت لف ُجـادَة وجابًرا ، َمْعؿر بـ حبقب الُزَرقل

حقث كان زوُج أمف يعامؾف ، ُشَرْحبقُؾ القتقُؿ يف ضؾ هذه إسرة حقاًة دافئةً  وطاَش 

كاَكا »: ف محبٌة شديدٌة حتك قال ُشَرحبقُؾ طـفؿاَوقد َساَدْت بقـف وبقـ أخقيف ٕم  ، كقلده

                                      

ستقعاب )8/268( يـظر: الطبؼات الؽربى )1) (، وأسد الغابة 3/1464(، ومعرفة الصحابة )2/698(، وٓا

 (.151(، والؿقسقطة يف صحقح السقرة الـبقية )ص1/11(، وفتقح الشام )3/265(، واإلصابة )2/619)
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َّ
 .«أحبَّ الـاِس إلل

وأسؾؿت معف ، ولؿا أشرقت شؿُس اإلسالم بؿؽة سارع ُشرحبقُؾ إلك اإلسالم

 .ملسو هيلع هللا ىلصفؽاكقا مـ الِؿائة الُؿْسؾؿة إولك مع رسقل اهلل ، زوُجفا وأخقاهأمف و

 ، ُيجقُد الؼراءة والؽتابة وكان ُشرحبقُؾ 
ُّ
 مـ َكَتَبِة الَقْحل. ملسو هيلع هللا ىلصفجعؾف الـبل

ػاِء بـِت طبد اهلل الَعَدوية ففل ابـة الش  ، بػتاة مـ أسرة صالحة وقد تزوج 

 التل كاكت ُتَعد مـ فضؾقات الصحابقات وفؼفائفـ. 

 نِيطسُٙق اهلذست
وأصبحت َمْسَرًحا لحؿالت ، ولؿا ضاقت مؽة طؾك الؿسؾؿقـ بؿا َرُحَبت

 ، التعذيب الجؿاطقة
ُّ
إِنَّ بَِلْرِض اْلَحَبَشِة َمِؾًؽا ََل ُيْظَؾُؿ َأَحٌد »: ٕصحابف ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل

ا َأْكُتْؿ فِقفِ  ؛ِطـَْدهُ  «َفاْلَحُؼقا بِبََِلِدِه َحتَّك َيْجَعَؾ اهللُ َلُؽْؿ َفَرًجا َوَمْخَرًجا ِمؿَّ
(1)

فركب  ،

يف ُثؾة مـ الؿممـقـ حتك ألؼتفؿ  بزوجتف وأمف وزوجفا وأخقيف ُشرحبقُؾ البحر 

الـجاشل ْؿراء، فعاشقا فقفا آمـقـ يف رحاب طدل سػقـتفؿ طؾك سقاحؾ الحبشة السَّ 

 الذي طرف اإلسالَم طؾك أيديفؿ.

 
ُّ
 ؾ إلك مفاجرة الحبشةسوأر، بعدهؿ بسـقات إلك الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصثؿ هاجر الـبل

، ْرح التقحقد الخالص فقفاصيلمرهؿ بالبؼاء هـاك لقؽقكقا بؿثابة َلبِـَة البـاء إولك ل

 دوا صريؼ دطقة اإلسالم لألجقال الؼادمة مـ بعدهؿ. ولُقَؿف  

ـٍ َمِرض أحُد مفاجرة الحبشة وهق طبقد اهلل بـ جحش زوج أم  َحبقبة بـت أبل وبعد  زم

ا َحَضَرْتُف اْلَقَفاُة َأْوَصك إَِلك َرُسقِل اهلل ، سػقان فلرسؾ ، وصار خرب مقتف إلك الؿديـة، ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

 
ُّ
  إلك أم   ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

َّ
ُّ الـَّبِل

َجَفا الـََّجاِشل َوَأْمَفَرَها َطـُْف ، ملسو هيلع هللا ىلص َحبقبة يطؾبفا لؾزواج إكراًما لفا، َفَزوَّ

                                      

 (.3191يف الصحقحة )إلباين وجقد إسـاده (، 17743( أخرجف البقفؼل يف الؽربى )1)
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ٍف  َٓ ـِ َحَسـََة.  ملسو هيلع هللا ىلصَوبََعَث بَِفا إَِلك َرُسقِل اهلل ، أَْربََعَة آ  َمَع ُشَرْحبِقَؾ ْب

بعائؾتف الؿممـة لقسؾؽ يف سبقؾ اهلل صريَؼ الفجرتقـ مـ الحبشة  ◙فخرج 

ولذلؽ كان ُشرحبقُؾ  :ملسو هيلع هللا ىلصحبقبة لقزفقها إلك رسقل اهلل  الؿديـة، ويف صحبتفؿ أمُّ إلك 

ُيؾؼب بذي الفجرتقـ ◙
(1)

. 

ٝٔ اجلٌاع َسأٖخملاذا ت  ؟ٞٔعّ َصال
فؾؼد جاء بعائؾتف إلك أرض ، يف الؿديـة رحؾة الؿعاكاة واستؽؿؾ شرحبقُؾ 

ويتؿتعقن برؤية ، سعادُة اإليؿانَكَعؿ كاكت تغُؿرهؿ ، جديدة لقبدؤوا فقفا حقاًة جديدة

إٓ أهنؿ كاكقا ، ُرهؿووكاكت جـُتفؿ الحؼقؼة تحؿُؾفا صدُ ، وُصحبتف ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

َر ُشرحبقَؾ  يقًما طـ صالة الجؿاطة يف  يعاكقن مـ ضقؼ ذات القد الذي أخَّ

ولؽل تتصقر معل ِطَظَؿ َقْدِرها طـدهؿ ، الؿسجد، وهذه كارثة كربى يف حقاة الصحابة

ُه َأْن َيْؾَؼك اهلَل َغًدا ُمْسؾًِؿا َفْؾُقَحافِْظ َطَؾك »: ْسَؿْع ٕحدهؿ وهق يؼقل لؾـاسا ـْ َسرَّ َم

َـّ  َؾَقاِت َحْقُث ُيـَاَدى بِِف ِء الصَّ َٓ ـَ اْلُفَدى ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ اهلَل َشَرَع لِـَبِق ُؽْؿ  :َهُم ـْ ، ُسـَ َـّ َم َوإِكَُّف

ـَ اْلُفَدى، َوَلْق َأكَُّؽْؿ  ْقُتْؿ فِل ُبُققتُِؽْؿ َكَؿا ُيَصؾ ل َهَذا اْلُؿَتَخؾ ُػ فِل َبْقتِِف َلَتَرْكتُْؿ ُسـَ َصؾَّ

ـُ الطُُّفقرَ ، ُسـََّة كَبِق ُؽؿْ  ُر َفُقْحِس ـْ َرُجٍؾ َيَتَطفَّ
، ثؿ َوَلْق َتَرْكُتْؿ ُسـََّة َكبِق ُؽْؿ َلَضَؾْؾُتْؿ، َوَما مِ

ـْ َهِذِه ا
َّٓ َكَتَب اهلُل َلُف بُِؽؾ  َخْطَقٍة َيْخُطقَها َحَسـَةً َيْعِؿُد إَِلك َمْسِجٍد مِ َوَيْرَفُعُف ، ْلَؿَساِجِد إِ

َّٓ ُمـَافٌِؼ َمْعُؾقُم الـ َػاِق، ، بَِفا َدَرَجةً  َوَيُحطُّ َطـُْف بَِفا َسق َئًة، َوَلَؼْد َرَأْيُتـَا َوَما َيَتَخؾَُّػ َطـَْفا إِ

ُجُؾ ُيْمَتك ػ   َوَلَؼْد َكاَن الرَّ ـِ َحتَّك ُيَؼاَم فِل الصَّ ُجَؾْق ـَ الرَّ «بِِف ُيَفاَدى َبْق
(2)

. 

ره طـ الصالة فتؼقل : أما شرحبقُؾ فُتحدثـا الشػاُء بـُت طبد اهلل طـ قصة تلخُّ

                                      

(، وأسد الغابة 3/1464(، ومعرفة الصحابة )1835(، وصحقح أبل داود )2741( يـظر: الؿستدرك )1)

(2/619.) 

 .( طـ طبد اهلل بـ مسعقد 654( أخرجف مسؾؿ )2)



 

 

211 

 ُشَشحثيُل تُي َحَسٌَح 211

« 
 
َفَسَلْلُتُف َوَشَؽْقُت إَِلْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصِجْئُت َيْقًما َحتَّك َدَخْؾُت َطَؾك الـَّبِل

(1)
 
َّ
، َفَجَعَؾ َيْعَتِذُر إَِلل

 إ، ثؿ َوَجَعْؾُت َأُلقُمفُ 
َ
 اْبـَتِل َوِهل

َّ
كَُّف َحاَكْت َصاَلُة الظُّْفر، َفَخَرْجُت َحتَّك َدَخَؾْت َطَؾل

ـِ َحَسـََة، َفَقَجْدُت ُشَرْحبِقؾ يف البقت َفَجَعْؾُت َأُلقُمفُ  : َوُقْؾُت  ،َتْحَت ُشَرْحبِقِؾ ْب

اَلُة ضَح  َٓ َتُؾقمِقـِل: َفَؼاَل  ،!َوَأكَْت َهُفـَا يف البقت؟َرِت الصَّ َفنِكَُّف َكاَن َلـَا َثْقٌب  :َيا َخاَلُة 

 
ُّ
َٓ َأْشُعرُ : ، َفُؼْؾُت ملسو هيلع هللا ىلصفاْسَتعاَرُه الـَّبِل ل، ُكـُْت َأُلقُمُف ُمـُْذ اْلَقْقَم َوَهِذِه َحاُلُف َو ، بَِلبِل َوُأم 

َّٓ : َفَؼاَل ُشَرْحبِقٌؾ  ْعـَاهُ َما َكاَن إِ «دِْرٌع َرقَّ
(2)

. 

 
 
 .ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الؿققػ َكؾؿح مـ خاللف مدى العالقة التل كاكت تجؿع شرحبقَؾ بالـبل

   ومـذ أن هاجر شرحبقُؾ 
 
ما بؼل مـ  ملسو هيلع هللا ىلص إلك الؿديـة وقد شفد مع الـبل

 
ُّ
 .إلك الرفقؼ إطؾك ملسو هيلع هللا ىلصمشاهده واكتصاراتف إلك أن اكتؼؾ الـبل

 ٖٝٔد٘الُتٕ يف ُسسٗٔب اهسِّبط
َواْشَرَأبَّ الـ َػاُق، وارتدت بعض ، هاجت رياح الػتـة ملسو هيلع هللا ىلصوبعد مقت رسقل اهلل 

قد مات : وقالت الَعَجؿُ ، قبائؾ العرب، وحشد مسقؾؿة الؽذاب جقشف بلرض القؿامة

هذا الرجؾ الذي كاكت العرب ُتـصر بف، وضـ أطداء اإلسالم أن الػرصة ساكحة 

 الـب ولؽـ فات همٓء أنَّ ، لؾؼضاء طؾقف
َّ
َػ جقاًل مـ أصحابف طؾك ُأْهَبة قد خؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصل

 ؿآستعداد لتؼديؿ أرواحفؿ فداًء لفذا الديـ الَؼق  
(3)

. 

طؾك مقاجفة هذه الػتـة الشرسة بؼقة  ملسو هيلع هللا ىلصفعزم أبق بؽر الصديؼ خؾقػة رسقل اهلل 

ـُ أبل جفؾ ، ضاربة َف جقًشا يؼقده طؽرمة ب ّدِة ورؤوِسفا، ووجَّ فلطؾـ الحرَب طؾك الر 

لؼتال جقش مسقؾؿة الؽذاب بالقؿامة، ولؿا طؾؿ أبق بؽر بضخامة جقش القؿامة ُطدًة 

                                      

 شؽقت لف شدة الػؼر. :( أي1)

 (.13219والبقفؼل يف الشعب (، 795(، والطرباين يف الؽبقر )6892( أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك )2)

 (.2/25(، وحقاة الصحابة )9/433(، والبداية والـفاية )68ٕحؿد ) ،( يـظر: فضائؾ الصحابة3)
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ـَ حسـَة مدًدا لف َـّ ، وطدًدا أرسؾ طؾك أثره ُشرحبقَؾ ب طؽرمة ُهِزَم قبؾ وصقل  ولؽ

ـُ  فؽتب أبق، الَؿدد بؽر لشرحبقَؾ يلمره بالُؿؼام قريًبا مـ القؿامة حتك يلتقف خالد ب

 سؿًعا وصاطًة.: فؼال شرحبقُؾ ، شرحبقُؾ بجـده تحت ققادتف القلقد بجقشف فقؼاتؾ

ـَ حسـة قائًدا لؾُؿؼدمة، ودارت  ولؿا جاء خالٌد  َرتَّبَّ جقشف وجعؾ شرحبقَؾ ب

احـة كاكت الَغَؾَبُة فقفا لؾؿسؾؿقـ بػضؾ اهلل تعالكصركٌة عبقـفؿ وبقـ جقش مسقؾؿة م
(1)

. 

ـَ حسـَة أنْ  وكَتَب أبق بؽر  ـَ اْلَقَؿاَمِة َفاْلَحْؼ »: إلك ُشرحبقَؾ ب
إَِذا َفَرغَت مِ

ةِ  دَّ بجقشف  ، َفَؾِحَؼ هبؿ شرحبقُؾ «بُِؼَضاَطَة َوَأْكَت َطَؾك َخْقؾَِؽ ُتَؼاتُِؾ َأْهَؾ الر 

والحؿد هلل رب العالؿقـ ،وقضك طؾك الػتـة فقفا
(2)

. 

ـُ حسـة سقًػا َصْؾًتا يف يد أبل بؽر خؾقػة رسقل اهلل  فف يف  ملسو هيلع هللا ىلصوضؾ شرحبقُؾ ب ُيَقج 

دَّ   إمقر. ِة أيـؿا كاكت، حتك رجع الـاُس إلك حظقرة اإلسالم، واستتبِت ُكُحقر الر 

ُٞ بف ُٖ اهصادق َِتِح اهٖػزؤٙا  ا
دَّ  َ طؾك الر 

ثف بػتح بالد ُتَحد   ِة وُرؤوِسفا كاكت كػُس أبل بؽر وبعدما ُقِضل

فلرسؾ اهلل لف بشارًة ُتميده وتدفعف كحق ، وإطالِء كؾؿة ٓ إلف إٓ اهلُل طؾك أرضفا، الشام

ـُ حسـَة يف رؤيا رآها ومثُؾ ، هذه الخطقة دفًعا يحؿؾفا لف الرجُؾ الصالُح شرحبقُؾ ب

 
ُّ
ـْ مُ »: إذ قال :قبؾ مقتف ملسو هيلع هللا ىلصهذا أخرب بف الـبل ُف َلْؿ َيبَْؼ ِم ْؤَيا شبَ إِكَّ ِة إَِلَّ الرُّ َراِت الـُُّبقَّ

الُِح  الَِحُة َيَراَها اْلَعْبُد الصَّ «ُتَرى َلفُ ، أو الصَّ
(3)

. 

َفف أبق بؽر لؼتال  والعجقب أنَّ  شرحبقؾ كان يف جقش خالد بـ القلقد الذي وجَّ

َـّ ، الػرس بالعراق الَؼَدَر ساقف مـ العراق إلك الؿديـة مـ جديد برسالة يحؿؾفا  ولؽ

                                      

 (.6/323(، والبداية والـفاية )3/225( يـظر: تاريخ الطربي )1)

 (.3/214(، والؽامؾ، ٓبـ إثقر )3/249( يـظر: تاريخ الطربي )2)

 (، والؾػظ لف.2685البقفؼل يف الســ الؽربى )(، و479( أخرجف مسؾؿ )3)
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اًل  فؼد جاء إلك أبل ، بالرسالة وحدها مـ خالٍد إلك أبل بؽر، ولؿ يؽـ شرحبقُؾ ُمَحؿَّ

، ؟ُث كْػَسؽ أكؽ َتْبعث إلك الشام جـًدا، أُتحد  ملسو هيلع هللا ىلصيا خؾقػة رسقل اهلل : بؽٍر فؼال لف

وما سللتـل طـف إٓ ، صؾْعُت طؾقف أحًداوما أ ،قد حدثت كػسل بذلؽ، كعؿ: قال

ل رأيُت فقؿا يرى الـائؿ كلكؽ تؿشل يف الـاس فقق َخْرَشَػةٍ إك  ، أجؾ: قال ،!؟لشئٍ 
(1)

 

أقبؾَت تؿشل حتك صَعدَت قِـًَة مـ الؼـان العالقة فلشرفَت طؾك الـاس ، ثؿ مـ الجبؾ

فقفا الزرع  َدمَِثةٍ إكؽ هبطَت مـ تؾؽ الؼـان إلك أرٍض سفؾٍة ، ثؿ ومعؽ أصحابؽ

والُؼرى والُحُصقن، فؼؾَت لؾؿسؾؿقـ ُشـُّقا الغارة طؾك أطداء اهلل وأكا ضامـ لؽؿ 

بالػتح والغـقؿة، فشدَّ الؿسؾؿقن وأكا فقفؿ معل رايٌة، فتقجفُت هبا إلك أهؾ قريٍة 

جئُت فلجدك قد اكتفقَت إلك حصـ طظقؿ فػتح اهلل لؽ ، ثؿ ـُتفؿفسللقين إمان فلمَّ 

َيػتح اهلُل طؾقؽ  :ققؾ لؽ، ثؿ ووضع اهلل لؽ مجؾًسا فجؾسَت طؾقف، َؾؿوألؼقا إلقؽ السَّ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ :قرأ، ثؿ وُتـَْصر، فاشؽر ربؽ واطؿؾ بطاطتف

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 اكتبفُت. ثؿ [3 - 1]الـصر:  ﴾ڌ ڎ

، -إن شاء اهلل -وخقًرا يؽقن، خقًرا رأيَت ، كامت طقـاك: فؼال لف أبق بؽر  

يُؼ ثؿ  ُل الرؤيا بػتح بالد الشام بعد مشؼٍة يف الحرب والؼتال أخذ الِصد  ، ُيَلو 

الرؤيا تحؿؾ يف صقاهتا  سقؽقن أحد قادة هذا الػتح العظقؿ، وأنَّ  وأن شرحبقَؾ 

ٕبل بؽر إشارًة بُِدكق أجؾف
(2)

. 

خؾقػة  َفِفَؿ مـ رؤياه أنَّ فراسَة شرحبقَؾ وفؼَفف حقث  -أيًضا -ومِـ هـا كؾؿح كحـ

 .الؿسؾؿقـ ُتحدثف كػُسف بػتح هذه البالد

                                      

 فقفا. يـظر: تاج العروس )1)
ُ
َٓ ُيْسَتَطاُع الؿشل تِل   (.23/185( إَْرُض اْلَغؾِقَظُة الَّ

(، وتاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر 179/ 9(، والتاريخ اإلسالمل، لؾحؿقدي )2/589يـظر: تاريخ الطربي )( 2)

(2/61). 
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َِاهطسُٙق إىل فتِح اهٖػ  ا
طؾك فتح بالد الشام بعد  يُؼ وبعد رؤيا شرحبقؾ بـ حسـة طزم الصد  

 :ف إلقفا أربعة جققشفقجَّ ، والعؼد مـ أكابر الصحابة  الَحؾ   مشاورة أهؾِ 

بؼقادة أبل طبقدة  :والثاين، ويتقجف كحق ِدَمشؼ بؼقادة يزيد بـ أبل سػقان  :إول

 بؼقادة شرحبقؾ بـ حسـة  :والثالث، ويتقجف كحق ِحْؿص  بـ الجراح

ويتقجف كحق فؾسطقـ،  بؼقادة طؿرو بـ العاص  :والرابع، ويتقجف كحق إردن

ا حتك وصؾت إلك مقاقعفا وبالػعؾ تحركت الجققش إربعة َتُخدُّ إَْرَض َخدًّ 

الروم قد حشدوا لفؿ جققًشا يف أطداد هائؾة تػقق  بلرض الشام، ولؽـفؿ فقجئقا بلنَّ 

فعؼد إمراء إربعة اجتؿاًطا طاجاًل يف مديـة ، أضعاف أضعاف جققش الؿسؾؿقـ

الجقٓن لقتشاوروا يف إمر، فاتػؼت كؾؿتفؿ طؾك تقحقد الجققش إربعة تحت راية 

خقض معركة فاصؾة، وقد أرسؾقا إلك أبل بؽر طؾك إلجبار جحافؾ الروم  واحدة

 بخربهؿ فلقرهؿ طؾك ذلؽ.

وأرسؾ أبق بؽر إلك خالد بـ القلقد يلمره برتك قتال الػرس بالعراق لؾؿثـك بـ 

حارثة، وأن يخرج بعشرة آٓف مؼاتؾ إلك الشام لقتقلك الؼقادة العامة لجقش 

 اؿ جقًشا طظقًؿا يحقيففقا لالروم بُخطة الؿسؾؿقـ وجَّ  الؿسؾؿقـ هـاك، فؾؿا طؾؿِت 

قرابَة ُربِع مؾققَن جـديٍّ لؼتالفؿ، فالتؼك الػريؼان طؾك أرض القرمقك
(1)

. 

ًُ٘ٔنُغسسبُٚى يف ً َٚس ٞٔ اه  عسك
َؿ خالُد بـ القلقد  جقشف الذي يحقي قرابة أربعقـ ألًػا  وقبؾ الؿعركة قسَّ

                                      

(، وتاريخ دمشؼ، 223 -9/213(، والتاريخ اإلسالمل، لؾحؿقدي )2/593)( يـظر: تاريخ الطربي 1)

 (.2/63ٓبـ طساكر )
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ـَ حسـة  أحد قادة  إلك مقؿـة ومقسرة وقؾب وممخرة، وجعؾ شرحبقَؾ ب

التؼك الجقشان فاقتتؾقا مؼتؾة طظقؿة لؿ َيَر الؿسؾؿقن مثؾفا مـ قبؾ، فؼد ، ثؿ الؿقؿـة

اهنالت سفام الروم وَكْبُؾُفؿ طؾقفؿ كالؿطر، وأحدث الروم خؾاًل يف صػقف 

ـ، وطـدئٍذ ضفرت طؾك ساحة القرمقك كؿاذج بطقلقة إسالمقة رائعة مـ الؿسؾؿق

ارة أبرزها ما قام بف إمقر شرحبقؾ بـ حسـة، حقث ثبت أمام جحافؾ الروم الجرَّ 

، ورفع صقتف يـادي يف  ًٓ ؿ  الرواسل، وراح يضرب بسقػف يؿقـًا وشؿا ثباَت الشُّ

ۈ ۈ ٴۇ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ :الؿسؾؿقـ وهق يتؾق ققل اهلل تعالك

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

اُرون : ، وأخذ يصقح يف الُجـْد[111]التقبة:  ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ أيـ الشَّ

أكػَسفؿ ابتغاء مرضاة اهلل؟ وأيـ الؿشتاققن إلك جقار اهلل؟، فؽان لفذه الؽؾؿات 

قؾقُبفؿ وُجِؿَع شتاُتفؿ حتك الصادقة َوْقٌع يف كػقس كثقر مـ الؿجاهديـ فثبتت 

 كصرهؿ اهلل طؾك أطدائفؿ كصًرا ساحًؼا.

 ُح ُبصَس٠ُغَسسبُٚى فات
 وبعد القرمقك فتح الؿسؾؿقن دمشؼ وبعَض قرى الشام وقد أبؾك شرحبقؾ

يف هذه الػتقح بالًء حسـًا
(1)

. 

ـَ حسـة يف  ف أبق طبقدة الذي أصبح الؼائد إطؾك لجـد الشام شرحبقَؾ ب ثؿ َوجَّ

فؾؿا وصؾ شرحبقُؾ بجقشف خرج إلقف الروم يف اثـل ، أربعة آٓف فارس لػتح ُبْصَرى

رحؿؽؿ  -اطؾؿقا»: رهؿ باهلل قائاًل طشر ألػ فارس، فققػ شرحبقُؾ َيِعُظ جـده ويذك  

                                      

 (.2/279(، والؽامؾ يف التاريخ )7/21( يـظر: البداية والـفاية )1)



 

 

216 

216 

ُققِف، وأنَّ  أنَّ  -اهلل َب إلك اهلل قطرُة دٍم يف سبقؾ اهلل اْلَجـََّة َتْحَت ضاَِلِل السُّ ، أحبَّ ما ُقر 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿ اف، َدمعٌة َجَرت يف جقف الؾقؾ مـ خشقة اهللأو 

يديف إلك السؿاء فؼال  ◙رفع ، ثؿ «[112]آل طؿران:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ُّ يا َققُّ »: متضرًطا
الؾفؿ ، السؿقات وإرض، يا ذا الجالل واإلكراميا بديع ، قميا حل

ودارت ، حؿؾ بجقشف طؾك الروم حؿؾة رجٍؾ واحدٍ ، ثؿ «اكصركا طؾك الؼقم الؽافريـ

بقـفؿا معركة طظقؿة حتك كصرهؿ اهلل العزيز الحؽقؿ
(1)

. 

ـَ سوافتتح شرحبقُؾ غقَر ُبْصرى العديد مـ الؿدن السقرية كالُجقٓن وقِـَّ  ِري

وغقرهؿا
(2)

ـِ  ـِ بْ ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ـة، فَع ـَ ضفر فؼُفف وطؾُؿف بالسُّ ـَّْسِري
، ويف تؼسقؿ غـائؿ قِ

َْشَعِري   ْٕ ـَ َأَصاَب بَِفا َبَؼًرا »: َقاَل  َغـٍْؿ ا ـُ َحَسـََة قِـَّْسِري ا اْفَتَتَح ُشَرْحبِقُؾ ْب َلؿَّ

ـَ الـَّاِس، َوَبِؼَقْت َبَؼاَيا ـُ َغـْؿٍ ، َفَلْدَخَؾ َثَؿـََفا فِل اْلَؿَغاكِؿِ  َوَغـًَؿا َفَؼَسَؿَفا َبْق : َقاَل اْب

ْثُت بِِف ُمَعاًذا َقَسَؿ َبقْـَـَا َماِشَقَة َخقَْبَر، َفَبِؼَقْت مِـَْفا َبَؼاَيا  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسقَل اهلل : َفَؼاَل  ،َفَحدَّ

«َفَباَطَفا َفَلْدَخَؾ َثَؿـََفا فِل اْلَؿَؼاِسؿِ 
(3)

. 

ُِّح سبُٚى فاتُغَس  اأُلزُد
ـَ حسـة بجقشف وقد أَ  َف شرحبقَؾ ب ـُ الخطاِب أبا طبقدة أْن ُيَقج  َمَر الخؾقػُة طؿُر ب

َؾ شرحبقُؾ داخؾ إردن ففزم الروَم يف َبْقسان افتتح بؼقة مدن ، ثؿ لػتح إردن، فَتَقغَّ

إردن َطـَْقًة إٓ صربية فؼد صالحف أهُؾفا بعد ما حاصرهؿ حصاًرا شديًدا
(4)

. 

                                      

 (.1/25( يـظر: فتقح الشام )1)

 (.21/71(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )122( يـظر: فتقح البؾدان، لؾبالذري )2)

 (.131أخرجف الطرباين يف الؽبقر )( 3)

(، 3/139(، وتاريخ اإلسالم، لؾذهبل )2/281(، والؽامؾ يف التاريخ )2/631( يـظر: تاريخ الطربي )4)

 (.122وفتقح البؾدان )
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 طٔطنَيوبط٘الُتٕ يف َفتِح ٔف
ـُ حسـة  ولؿا َقاَد طؿرو بـ العاص جقش اإلسالم لػتح فؾسطقـ كان شرحبقُؾ ب

 ولؼد شفدت ساحات الجفاد لف يف فؾسطقـ َصَقٍٓت وَجَقٓت.، أحد أمرائف

 ،خرجت إلقفؿ الروم يف ُجُؿقٍع غػقرة (َققسارية)ولؿا وصؾ الؿسؾؿقن إلك 

فخرج إلقف رجٌؾ ، ةِ وكان فارًسا ماهًرا طظقَؿ الُجثَّ ، الؿبارزةوخرج أحد قادهتؿ يطؾب 

 رأسف بالسقػ
ُّ
، فخرج إلقف البطُؾ شرحبقُؾ بـ حسـة، مـ الؿسؾؿقـ فَشَطَر الرومل

 فاقتتال كؾٌّ طؾك فرسف يف يقٍم شديد الَبْرِد كثقِػ ، وكان كحقًػا مـ صقل الصقام والؼقام

الؿطر الفاصؾ طؾقفؿا كلكف ساقط مـ أفقاه حاب، واشتد الؼتال بقـفؿا تحت السَّ 

َـّ ، الؼرب، فـزٓ طـ فرَسْقفؿا اهلل  فغاصت أقداُمفؿا يف القْحؾ، وُجِرَح شرحبقُؾ ولؽ

ه ، ثؿ فخرج البطُؾ مـ القحؾ َيُجرُّ فرَسف والدماء تؼطر مـ جسده وسقػف، َقَتَؾ طدوَّ

حؿؾ الؿسؾؿقن طؾك جقش الروم ففزمقهؿ وُفتِحت ققسارية
(1)

. 

َره طؿرو بـ العاص طؾك ، وشفد شرحبقُؾ فتح الؼدس وكؾ مدن فؾسطقـ وقد أمَّ

ا وُصقر وصػقريةبعض الجقش فؼاد هبؿ فتح طؽَّ 
(2)

. 

ًٔصَسبط٘الُتٕ يف ف  تِح 
َوصَِل شرحبقُؾ أرض  نْ أوما ، ثؿ شفد شرحبقُؾ مع طؿرو بـ العاص فتح مصر

مـفا فتح ، وأصحاُبف صقًرا حقًة لؾبطقلة والتضحقة يف سبقؾ اهلل هق الؽـاكة حتك رسؿ

فؾؿا صال ، ك فتحفا طؾك الؿسؾؿقـصوهل بؾدة حصقـة مـقعة إسقار استع ،الَبْفـَسا

الحصار كدب أمقر الجقش جؿاطة فدائقة تسؾؾقا يف ضالم الؾقؾ كحق إسقار العالقة 

وكان شرحبقُؾ وجؿاطة ، إبقاب بساللؿ خشبقة فتسؾؼقها وقتؾقا الحراس وفتحقا

                                      

 (.2/22( يـظر: فتقح الشام )1)

 (.123( يـظر: فتقح البؾدان )2)
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فدخؾقا البؾدة كالقحقش الضارية ، مـ أمفر الؿؼاتؾقـ قد تسؾؾقا كحق إبقاب

ًٓ أشبف بؼتال الشقارع ِة قتا حرب ، أو فاقتتؾقا مع الروم لقاًل يف الحارات وبقـ إِزقَّ

الـصر بػضؾ اهلل ؾ جقش الؿسؾؿقـ بلكؿؾف الؿديـة وتؿخد، ثؿ العصابات
(1)

. 

، وقد َأْوَكَؾ طؿرو بـ العاص لف فقفا بعَض الؿفام، ومؽث شرحبقُؾ بؿصر زمـًا

ـُ الخطاب إلك الشام وَطقَّـَف أمقًرا طؾك إردنثؿ  ه الخؾقػُة طؿُر ب ردَّ
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص ِ٘ي اهلٔلٗبٕ حلدٙٔح زضُس
 
َّ
 ويف وسط هذه الؿعارك وإحداث التل خاضفا شرحبقُؾ بـ حسـة لؿ َيـَْس الـبل

جـده تذاكر معفؿ أحاديث حبقبف ، أو وكان كؾؿا جؾس مع أصحابف، صرفَة طقـ ملسو هيلع هللا ىلص

وها هق ذا يجؾس بقـ جؿع مـ الصحابة يقًما فقؼقل لفؿ بؾفجٍة ُيَشؿُّ فقفا رائحة ، ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ َرُسقِل اهلل »: الشقق ُثـَا َط ـْ َرُجٌؾ ُيَحد  ـُ ، بحديث َلْقَس فِقِف كِْسَقاٌن؟ ملسو هيلع هللا ىلصَم فَؼاَل َطْؿُرو ْب

ـْ : يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص َأَكا َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل، َكَعؿ: َطَبَسةَ  ْقِف َخَرَجْت َخَطاَياُه ِم َل َفَغَسَؾ َكػَّ ـْ َتَقضَّ َم

ـْ َمَساِمِعفِ ، َأَكاِمِؾفِ  َفنَِذا َغَسَؾ َوْجَفُف ، َفنَِذا ُهَق َتَؿْضَؿَض َواْسَتـَْشَؼ َخَرَجْت َخَطاَياُه ِم

ـْ َوْجفِ  ـْ َيَدْيفِ ، فِ َخَرَجْت َخَطاَياُه ِم َفنَِذا َمَسَح بَِرْأِسِف ، َفنَِذا َغَسَؾ َيَدْيِف َخَرَجْت َخطَاَياُه ِم

ـْ َأْصَراِف َشْعرِهِ  ـْ َأَكاِمِؾفِ ، َخَرَجْت َخَطاَياُه ِم َفنِْن ، َفنَِذا َغَسَؾ َقَدَمْقِف َخَرَجْت َخَطاَياُه ِم

ـَ َوإِْن ، َقَعَد َطَؾك ُوُضقئِِف َفَؾُف َأْجُرهُ  ُف ِم ًغا لصََلتِِف اْكَصَرَف َكَؿا َوَلَدْتُف ُأمُّ َقاَم ُمَتَػرِّ

ةً : َقاَل ، َيا َطْؿُرو، اْكُظْر َما َتُؼقُل : َفَؼاَل َلُف ُشَرْحبِقُؾ ، اْلَخَطاَيا َّٓ َمرَّ ، أو َلْق َلْؿ َأْسَؿْعُف إِ

ـِ  َتْق َثُؽُؿقهُ ، أو َمرَّ َُحد 
ِ
ـْ ٕ ـْ  :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل ، َثاَلًثا َلْؿ َأُك اَب َشْقَبًة فِل َسبِقِؾ اهلل َكاَكْت َلُف شَم

ـْ َرَمك اْلَعُدوَّ بَِسْفٍؿ َفَبَؾغَ ك «َفِعْدُل َرَقَبةٍ  -َأْخَطلَ ، أو َأَصاَب  -قًرا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َوَم
(3)

. 

                                      

 (.1/218لؾسققصل )(، وُحسـ الؿحاضرة، 286 -2/257( يـظر: فتقح الشام )1)

 (.2/378(، والؽامؾ يف التاريخ )258( يـظر: فتقح مصر والؿغرب )ص2)

 (.298(، والؿـتخب مـ مسـد طبد بـ حؿقد )455( يـظر: مستدرك الحاكؿ )3)
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ِْٞٔ اهطَّثباُتٕ أًاَ فتِ  اع٘
  :اطقن مرٌض خبقث إذا وقع بلرض اكتشر بقـ أهؾفاالطَّ 

ُّ
إِذا »: طـف ملسو هيلع هللا ىلصلذا قال الـبل

 اِوإذا َوَقع بلرٍض وَأكُتْؿ بِفا فَل َتْخُرُجقا فِرارً ، َسِؿْعُتْؿ بِِف بلرٍض فَل َتْؼَدُمقا َطؾقفِ 

«ِمـْفُ 
(1)

 ، 
ُّ
ـَ الـبل : ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ يف ققلف ، مـ مات بف مـ أمتـا ففق طـد اهلل شفقد أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوَبقَّ

«ُمْسؾِؿٍ الطَّاُطقُن َشَفاَدٌة لُِؽؾ  »
(2)

. 

ويف أثـاء إمارة طؿرو بـ العاص لبعض الشام كان الطاطقن قد فشا فقفا، َوَدبَّ 

إِنَّ َهَذا : الخقف يف قؾقب إهالل، فؼام طؿرو بـ العاص يخطب يف الـاس قائاًل 

َعاِب، َفبََؾَغ َذلَِؽ  َْودَِيِة َوالش  ْٕ وا مِـُْف فِل ا ـَ َحَسـََة َفَغِضَب، الطَّاُطقَن ِرْجٌس َفِػرُّ ُشَرْحبِقَؾ ْب

َكَذبَْت، إِكَُّف َرْحَؿُة َرب ُؽْؿ، وَدْطَقُة كَبِق ُؽْؿ، َوَمْقُت : َفَؼاَل لعؿروٍ  ،َفَجاَء َوُهَق َيُجرُّ َثْقبَفُ 

ـَ اْلَعاصِ  ُققا َطـُْف، فؼال َطؿرو ْب َٓ َتَػرَّ ـَ َقبَْؾُؽْؿ، َفاْجتَِؿُعقا َلُف، َو الِِحق ْقَت َصدَ : الصَّ
(3)

. 

َْ ٗقُت اهسسِٚىٗس  ا
 َّٓ ئ مـ َرْوِع الـاس أ َر أن ،  ُيػتـقا يف ديـفؿوأخذ شرحبقُؾ ُيَفد  َـّ اهلل َقدَّ ولؽ

ماتقا ، ثؿ يصاب بالطاطقن هق ومعاذ بـ جبؾ وأبق طبقدة بـ الجراح يف يقم واحد

 واحًدا تِْؾَق أخر. 

ـُ َحَسـََة  ـُ ورحؾ إمقُر الػاتح ُشَرْحبِقُؾ ب طـ دكقا الـاس َسـََة َثَؿاِن َطْشَرَة َوُهَق اْب

ـَ َسـَةً  وها هل الشفادة التل كان َيْحُؾُؿ هبا ويسعك إلقفا يف مقاديـ الجفاد ، َسْبٍع َوِست ق

ساقفا الَؼَدُر إلقف يف صقرة هذا الطاطقن
(4)

. 

ٌََح تِي عي ُشَشحِثيَل سضي اهلُل  ،َحَس

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

                                      
 (.5729( أخرجف البخاري )1)

 (.2675( أخرجف البخاري )2)

 (.5217الحاكؿ ) (، ومستدرك2671(، ومسـد البزار )17753( يـظر: مسـد أحؿد )3)

 (.3/266(، واإلصابة )2/619(، وأسد الغابة )2671(، ومسـد البزار )5214( يـظر: الؿستدرك )4)
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 ًَصاسيُّألُعَىيُن تُي َساِعَذَج ا

 

ٍَ اهٖسدُى ًّ أِٓى اجلُٔ ٞٔع ِٖ(1)
 

 
ُّ
وأثـك طؾقفؿ بؽالم ُيؽتب  ملسو هيلع هللا ىلصهـاك رجال أكزل اهلل فقفؿ قرآًكا، ومدحفؿ الـبل

سؿاء التاريخ ُكجقًما، ولؽـ لألسػ ٓ بِؿداٍد مـ ذهب، وصـع اإلسالُم مـفؿ يف 

 يعرف طـفؿ كثقر مـ الؿسؾؿقـ شقًئا.

وهق واحد مـ ُثؾٍة صاهرة  ومـ جـقد اإلسالم الَؿْجفقلقـ همٓء بطؾ قصتـا،

 اهلل يـادي قائاًل 
َ
فـفضقا  [14]الصػ:  ﴾ی ی ی ی جئ حئ﴿: سؿعقا داطل

وديارهؿ وكؾ ما يؿتؾؽقكف ُيؼدمقن أرواحفؿ وأبداهنؿ وأهؾقفؿ وأمقالفؿ وأرضفؿ 

: مـ حطام الدكقا حتك كصروا اهلل ورسقلف كصًرا ُممزًرا، فؼال اهلل تعالك طـفؿ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

 .[74]إكػال:  ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 وأن هقا بـا كتعرف طؾك بطؾ قصتـا العظقؿ.

 ٕٕ ٗكُِٚتٕ ُٗطُبامُس
ـِ َطائِِش  ـُ َساِطَدَة ب ـِ الـعؿان، وكـقتفهق ُطَقْيُؿ ب ـِ َقْقٍس ْب  أبق طبد الرحؿـ. :ب

وهق أحد أكابر بـل طؿرو بـ طقف ُسؽاُن ُقباء
(2)

. 

                                      

 .( طـ جابر 4/175أخرجف البخاري يف التاريخ الؽبقر ) (1)

(، والسقر 3/1248(، وآستقعاب )4/2116(، ومعرفة الصحابة )3/349يـظر: الطبؼات الؽربى )(2) 

(1/513.) 
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 ؟ٜ إىل اهلٔلّ أَُصاِزً
 
 
يف  يف مؽة استلذن ربَّف  ملسو هيلع هللا ىلص لؿا ضقَّؼت قريٌش الخـاق طؾك دطقة الـبل

البحث طـ أرض أخرى يمسس طؾقفا أركان دطقتف فلذن لف ربف، فؾؿا جاء مقسؿ 

َيعرض كػسف ودطقتف طؾك الؼبائؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالحج يف السـة الحادية طشر مـ بعثتف خرج 

طسك أن يجد مـ يمويف ويـصره حتك يبؾغ رسالة ربف، فقجد الؽؾ بقـ رافٍض لألمر 

يثرب فقجد كػًرا مـ شباهبؿ يتسامرون  وخائٍػ مـ طقاقبف، حتك اكتفك إلك خقام أهؾ

ـُ َساِطَدةَ  مـفؿ بطؾ قصتـا ُطَقْيُؿ ْب
(1)

 
ُّ
ـْ َأْكُتؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص، فَؼاَل َلُفْؿ الـبل ـَ : َقاُلقا ؟ِمؿَّ

َكَػٌر مِ

ـْ َمَقالِل َيُفقدَ : اْلَخْزَرِج، َقاَل   بََؾك،: َقاُلقا ؟َأَفََل َتْجِؾُسقَن ُأَكؾِّْؿُؽؿْ : َقاَل ، َكَعؿْ : َقاُلقا ؟َأِم

  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجَؾُسقا َمَعُف، َفَدَطاُهْؿ َرُسقُل اهلل 
ِ
ْساَلمَ  إَِلك اهلل َوَتاَل َطَؾْقِفُؿ ، َوَطَرَض َطَؾْقِفُؿ اإْلِ

ْساَلِم َأنَّ َيُفقَد َكاُكقا َمَعُفْؿ بِباَِلدِِهْؿ، َوَكاُكقا َأْهَؾ  ا َصـََع اهلُل َلُفْؿ فِل اإْلِ  اْلُؼْرآَن، َوَكاَن مِؿَّ

َْوُس َواْلَخْزَرُج َأْهَؾ ِشْرٍك َوَأْصَحاَب َأْوَثاٍن، كَِتاٍب  ْٕ َفَؽاُكقا إَِذا َكاَن  َوِطْؾٍؿ، َوَكاَكِت ا

ٌء َقاَلِت اْلَقُفقدُ 
ْ
َن َقْد َأَضؾَّ َزَماُكُف َكتَّبُِعُف َفـَْؼُتُؾُؽْؿ َمَعُف َقْتَؾ َطاٍد : َبْقـَُفْؿ َشل ْٔ إِنَّ َكبِقًّا َمْبُعقٌث ا

ا َكؾََّؿ َرُسقُل اهلل َوإَِرَم، فَ    ملسو هيلع هللا ىلصَؾؿَّ
ِ
َيا : َقاَل َبْعُضُفْؿ لَِبْعضٍ  ُأوَلئَِؽ الـََّػَر َوَدَطاُهْؿ إَِلك اهلل

  -اْطَؾُؿقا ،َقْقمِ 
ِ
َدُكْؿ بِِف َيُفقدُ  -َواهلل ِذي َتَقطَّ َّ الَّ

َفَلَجاُبقُه ، َفاَل َتْسبَِؼـَُّؽْؿ إَِلْقفِ  :َأنَّ َهَذا الـَّبِل

ا َدَطاُهْؿ إَِلك اهلل  ْساَلمِ َلؿَّ ـَ اإْلِ
إِكَّا َقْد َتَرْكـَا : َوَقاُلقا َلفُ  ،، َوَقبُِؾقا مِـُْف َما َطَرَض َطَؾْقِفْؿ مِ

ر  َما َبْقـَُفْؿ، َوَطَسك اهللُ  ـَ اْلَعَداَوِة َوالشَّ
َٓ َقْقٌم َبْقـَُفْؿ مِ  ، بَِؽ َأْن َيْجَؿَعُفُؿ اهللُ   َقْقَمـَا َو

ـِ  ي ـْ َهَذا الد 
ِذي َأَجبْـَاَك إَِلْقِف مِ ، َوَسـَْؼَدُم َطَؾْقِفْؿ َفـَْدُطقُهْؿ إَِلك َأْمِرَك، َوَكْعِرُض َطَؾْقِفُؿ الَّ

ـْ َرُسقِل اهلل صاكْ ، ثؿ َفنِْن َيْجَؿْعُفُؿ اهلُل َطَؾْقَؽ َفاَل َرُجَؾ َأَطزُّ مِـَْؽ  ـَ إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصَرُفقا َط َراِجِعق

                                      

(، 316ٕبل كعقؿ ) ،(، ودٓئؾ الـبقة1/169(، والطبؼات الؽربى )849( يـظر: الؿعجؿ الؽبقر )1)

 (.2/179والسقرة، ٓبـ كثقر )
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ُققا «باَِلِدِهْؿ َقْد آَمـُقا َوَصدَّ
(1)

. 

ـُ َساِطَدَة وأصحابف  حاب،  ورجع ُطَقْيُؿ ْب إلك يثرب هبؿة طالقة تـاصح السَّ

بؾ مـ يثرب كؾفا ضؾؿات  ،وهق يحؿؾ بقـ جـبقف كقر اإليؿان الذي أجؾك مـ صدره

 الشرك وَطتَاَمَة الجاهؾقة.

يثرب وصرقاهتا لقحققا الؼؾقب بعد وسرطان ما تسؾؾ همٓء الػتقة بقـ بققتات 

 راُت مـ شباهبا. شمقهتا، ويزيحقا الغشاوة طـ طققن أهؾفا، حتك أسؾؿ معفؿ الع

ـُ َساِطَدَة  يف جؿاطة مـ ِخقرة أهؾ  وبعدما تزايدت أطدادهؿ جؾس ُطَقْيُؿ ْب

يتشاورون يف حال هذه الدطقة ومستؼبؾفا بعدما ضاق الخـاق طؾك  -يقمئذٍ  -إرض

يف مؽة، وبعد حديث صقيؾ دار بقـفؿ اتػؼت كؾؿتفؿ طؾك قرار حاسؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 
 
يف بؾدهتؿ وكصرُتف حتك يبؾغ  ملسو هيلع هللا ىلص َسُقغقر مجرى حقاة إمؿ جؿقًعا، وهق إيقاء الـبل

 يرتدد يف أذهاهنؿ حتك تحقل الُحْؾُؿ إلك حؼقؼة. اوبؼل هذا إمر ُحْؾؿً ، رسالة ربف

ُٞ ٞٔ اهلرَب َبٚع  ٠اهَعقب
َة طَ  ملسو هيلع هللا ىلص َمَؽَث َرُسقُل اهلل»: هق أحدهؿ َيروي لـا الؼصة قائاًل وها  ، َيْتبَُع شبَِؿؽَّ ـَ َر ِسـِق

ـْ ُيْمِويـِل: الـَّاَس فِل َمـَاِزلِِفْؿ بُعَؽاٍظ َوَمَجـََّة، َوفِل اْلَؿَقاِسِؿ بِِؿـًك، َيُؼقُل  ـْ َيـُْصُركِل ؟ َم َم

َغ ِرَساَلَة َربِّل، َوَلُف  ـِ ؟اْلَجـَّةُ َحتَّك ُأَبؾِّ ـَ اْلقََؿ
ُجَؾ َلَقْخُرُج مِ ـْ مِْصَر َفقَْلتِقِف ، أو ، َحتَّك إِنَّ الرَّ

مِ

ـَ ِرَجالِِفْؿ َوُهْؿ ُيِشقُروَن إَِلْقِف : َقْقُمُف َفقَُؼقُلقنَ  َٓ َيْػتِـَُؽ، َوَيْؿِشل َبْق اْحَذْر ُغاَلَم ُقَرْيٍش، 

ََصابِِع، َحتَّك بََعَثـَا اهلُل َلُف مِ  ْٕ ـُ بِِف، بِا
ُجُؾ مِـَّا َفُقْممِ ْقـَاُه، َفَقْخُرُج الرَّ ـْ َيْثِرَب، َفآَوْيـَاُه َوَصدَّ

َْكَصاِر  َوُيْؼِرُئُف اْلُؼْرآَن، ْٕ ـْ ُدوِر ا
َفَقـَْؼؾُِب إَِلك َأْهؾِِف َفُقْسؾُِؿقَن بِنِْساَلمِِف، َحتَّك َلْؿ َيْبَؼ َداٌر مِ

                                      

(، والسقرة الـبقية الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث الصحقحة 2/433( يـظر: دٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )1)

(1/174.) 
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ـَ اْلُؿْسؾِ 
َّٓ َوفِقَفا َرْهٌط مِ ْساَلمَ إِ ـَ ُيْظِفُروَن اإْلِ َحتَّك َمَتك : َفُؼْؾـَا ،اْئَتَؿُروا َجِؿقًعا، ثؿ ِؿق

َة َوَيَخاُف؟ َفَرَحَؾ إَِلقِْف مِـَّا َسبُْعقَن َرُجاًل َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلص َكْتُرُك َرُسقَل اهلل ُيْطَرُد فِل ِجبَاِل َمؽَّ

ـِ َحتَّك َفَقاَطْدكَاُه ِشْعَب ، َقِدُمقا َطَؾقِْف فِل اْلَؿْقِسؿِ  ـْ َرُجٍؾ َوَرُجَؾْق
اْلَعَؼَبِة، َفاْجَتَؿْعـَا ِطـَْدُه مِ

ْؿِع َوالطَّاَطِة فِل : َقاَل ؟ َيا َرُسقَل اهلل، طاَلَم ُكَبايُِعَؽ : َتَقاَفْقـَا، َفُؼْؾـَا ُتبَايُِعقكِل َطَؾك السَّ

ـِ الـََّشاِط َواْلَؽَسِؾ، َوالـََّػَؼِة فِل اْلُعْسرِ َواْلُقْسرِ، َوَطؾَ  ك اْْلَْمرِ بِاْلَؿْعُروِف، َوالـَّْفِل َط

الُْؿـَْؽرِ، َوَأْن َتُؼقُلقا فِل اهلل، ََل َتَخاُفقَن فِل اهلل َلْقَمَة ََلئٍِؿ، َوَطَؾك َأْن َتـُْصُروكِل، َفَتْؿـَُعقكِل 

ا َتْؿـَُعقَن ِمـُْف َأْكُػَسُؽؿْ  «َوَلُؽُؿ الَْجـَّةُ ، ْبـَاَءُكؿْ َوأَ ، َوَأْزَواَجُؽؿْ ، إَِذا َقِدْمُت َطَؾْقُؽْؿ ِمؿَّ
(1)

. 

ويحؿؾ ، بقؿـاه ملسو هيلع هللا ىلصوكلنَّ القاحد مـفؿ َيُشدُّ طؾك يده ، فؼامقا إلقف ِسراًطا يبايعقكف

 لف طؾك ُأخراه روحف ومالف ُكْصرًة وفداًء لديـ اهلل.

ا لحظات إهنا حؼًّ ، ولؽؾ مـ بايع هذه البقعة معؽ، ففـقًئا لؽ يا ُطقيؿ بـ ساطدة

أقالم التاريخ طاجزة طـ وصػفا ومدحفا حتك ولق ُكتبت بؿداد مـ كقر طؾك ستظؾ 

  .صػحات مـ ذهب

لؽؾ  مت لؾعالؿ طؾقمف وحضارتف، َفُحؼَّ وقدَّ ، إهنا بقعة أقامت صرح اإلسالم ودولتف

َلَؼْد َشِفْدُت َمَع »: إذ قال مـ شارك فقفا أن يػتخر هبا، وهلل در كعب بـ مالؽ 

ْساَلِم َوَما ُأِحبُّ َأنَّ لِل بَِفا َمْشَفَد بَْدٍر، َوإِْن  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقِل اهلل ـَ َتَقاثْؼـَا َطَؾك اإْلِ َلقَْؾَة اْلَعَؼبَِة ِحق

«َكاكَْت َبْدٌر َأْذَكَر فِل الـَّاِس مِـَْفا َوَأْشَفرَ 
(2)

 
ُّ
َرقِل كِل »: يؼقل ، وكان َرافٌِع الزُّ َما َيُسرُّ

«بِالَعَؼبَةِ َأك ل َشِفْدُت َبْدًرا 
(3)

 .، وذلؽ مـ طظؿ قدر تؾؽ البقعة يف قؾقهبؿ 

                                      

حف إلباين يف الصحقحة )( طـ جابر 14456( أخرجف أحؿد يف الؿسـد )1)  (.63، وصحَّ

 (، والؾػظ لف.15789(، وأحؿد )3889( أخرجف البخاري )2)

 (.3993( أخرجف البخاري )3)
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ُٝ  ٗاإلخا١ُ اهلذس
 
ُّ
بالفجرة كزلقا طؾك أهؾ ُقباء فلحسـقا  أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أمر الـبل

ويف مشفد ، ملسو هيلع هللا ىلصوضربقا أروع مثؾ يف إكرامفؿ حتك هاجر إلقفؿ رسقل اهلل ، استؼبالفؿ

 
ُّ
بقـ طقيؿ بـ ساطدة وطؿر بـ  ملسو هيلع هللا ىلصاإلخاء العظقؿ بقـ الؿفاجريـ وإكصار آخك الـبل

رضل اهلل طـفؿ جؿقًعابقـف وبقـ حاصب بـ أبل بؾتعة  :وققؾ، الخطاب
(1)

. 

َٝ ُّ َضأعَد ٍُ ب َٙ٘ ٍَ اهٖسُدُى ُع  َُٔع
 
ُّ
 :مـ ُقباء أسس فقفا أول مسجد بـاه يف اإلسالم وهق ملسو هيلع هللا ىلصوقبؾ أن يـتؼؾ الـبل

: مسجد ُقباء الؿعروف إلك أن، وقد أثـك اهلل طؾك أهؾ هذا الؿسجد يف ققلف تعالك

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿

َيُة َبَعَث َرُسقُل اهلل ، [118]التقبة:  ﴾ڍ ڌ ڌ ْٔ ا َكَزَلْت َهِذِه ا إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصفَؾؿَّ

ـِ َساِطَدَة إكصاري : َفَؼال، ؟َما َهَذا الطُُّفقُر الَِّذي َأْثـَك اهللُ َطَؾْقُؽْؿ بِفِ »: َفَؼاَل لف ،ُطَقْيِؿ ْب

، َما َخَرَج مِـَّا َرُجٌؾ 
ِ
 اهلل

َّ
َّٓ َغَسَؾ ُدُبَرهُ ، َيا َكبِل ـَ اْلَغائِِط إِ

َٓ اْمَرَأٌة مِ  ، َو
ُّ
َفِػل : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل

«َهَذا
(2)

 .فػل هذا أثـك اهلل طؾقؽؿ :، أي

ـُ سعد بسـده طـ الزهري َبَؾَغـَا َأكَُّف قِقَؾ »: أن طروة بـ الزبقر قال :وقد روى اب

ـَ َقاَل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك َلُفؿْ : اهلللَِرُسقِل  ِذي ـِ الَّ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ﴿ :َم

ـُ كِْعَؿ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ؟ [118]التقبة:  ﴾ڌ ڌ اْلَؿْرُء ِمـُْفْؿ ُطَقْيُؿ بْ

ـِ َساِطَدةَ : َقاَل طروة .َساِطَدةَ  «َوَلْؿ َيْبُؾْغـَا َأكَُّف َذَكَر مِـُْفْؿ َرُجاًل َغْقَر ُطَقْيِؿ ْب
(3)

. 

ـْ َغَسَؾ »: بسـده طـ مقسك بـ يعؼقب أكف قال -أيًضا -وروى َل َم َوَكاَن ُطَقْيٌؿ َأوَّ

                                      

 (. 4/313(، وأسد الغابة )4/2116(، ومعرفة الصحابة )3/351( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 ، وقال الحاكؿ: صحقح طؾك شرط مسؾؿ، ووافؼف الذهبل.( طـ ابـ طباس 672( أخرجف الحاكؿ )2)

 (.4/621(، ويـظر: اإلصابة، ٓبـ حجر )3/351( أخرجف ابـ سعد يف الطبؼات الؽربى )3)
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«َواهلُل َأْطَؾؿُ  .فِقَؿا َبَؾَغـَا َمْؼَعَدَتُف بِاْلَؿاءِ 
(1)

. 

 
 
فؼد روى ، القحقد طؾك ذلؽؿ إكصاري الجؾقؾ ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يؽـ هذا هق ثـاء الـبل

  البخاري يف تاريخف بسـده طـ جابر بـ طبد اهلل 
َّ
ُجُؾ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل كِْعَؿ الرَّ

ـُ َساِطَدةَ  ـْ َأْهِؾ اْلَجـَِّة ُطَقْيُؿ ْب «ِم
(2)

  ، ويف رواية ابـ سعٍد طـ جابر 
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل

ـْ ِطَباِد »: قال ـُ َساِطَدةَ اهلل كِْعَؿ اْلَعبُْد ِم ـْ َأْهِؾ اْلَجـَِّة ُطَقْيُؿ ْب ُجُؾ ِم «َوالرَّ
(3)

. 

  بؾ وكان كبار الصحابة 
 
يثـقن طؾقف ويشفدون بصالحف،  ملسو هيلع هللا ىلص مـ بعد الـبل

وهق يف  ففذا طؿر بـ الخطاب َيؾؼك طقيؿ بـ ساطدة ومعف َمْعـ بـ طدي 

فقؼقل  ،فقحؽل لـا طـ ذلؽ، ملسو هيلع هللا ىلصصريؼف لؿجؾس إكصار بعد مقت رسقل اهلل 

 :« ٍـَ إَْكَصاِر، َفاْكَطَؾْؼـَا  ،َيا َأَبا َبْؽرٍ : ُقْؾُت َٕبِك َبْؽر
َِٓء مِ اْكَطؾِْؼ بِـَا إَِلك إِْخَقاكِـَا َهُم

ا َدَكْقَكا مِـُْفْؿ َلِؼَقـَا َرُجالَِن مِـُْفْؿ َصالَِحانِ ، ُكِريُدُهؿْ  «َفَؾؿَّ
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلٔل ٖ ًع زضِ٘يدٔاُد
معف  بجفاد الؿشركقـ وطقيؿ بـ ساطدة  ملسو هيلع هللا ىلصومـذ أن أمر اهلل تعالك كبقف 

َما ُكِصَبْت »: بذلؽ فؼال وقد أثـك طؾقف طؿر بـ الخطاب ، كظؾف يف كؾ مشاهده

َّٓ َوُطَقْيٌؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لَِرُسقِل  َفا ◙َراَيٌة إِ «َتْحَت ضِؾ 
(5)

. 

 املِافقنَي ٕ ًع زأِعً٘قُف
 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  السقادة إلك رسقل كان طبد اهلل بـ سؾقل سقد يثرب الؿطاع، فؾؿا تحقلِت 

                                      

 (.3/351( الطبؼات الؽربى )1)

 (.4/175( التاريخ الؽبقر، لؾبخاري )2)

 (.3/351)( الطبؼات الؽربى، ٓبـ سعد 3)

 (.4121( أخرجف البخاري )4)

 (.1944(، وابـ أبل طاصؿ يف أحاد والؿثاين )1/44( أخرجف البخاري يف التاريخ إوسط )5)
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الؿديـة اشتعؾت كقران الحؼد يف قؾبف وقرر أن يتحالػ مع كؾ مـ هق طدو بعد مؼدمف 

 هلل ورسقلف وبإخص يفقد الؿديـة، وأصبح هق رأس الـػاق.

وقتؾقا رجاًل مـ الؿسؾؿقـ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا كؼض يفقُد بـل ققـؼاع طفدهؿ مع رسقل اهلل 

 
ُّ
ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصخرج إلقفؿ الـبل سؾقل بؽؾ  بجقشف فحاصرهؿ وهؿ يف حصقهنؿ، فجاء حؾقػفؿ اب

 
َّ
 َيا ُمَحؿَّ : طـفؿ، فؼال ملسو هيلع هللا ىلصحؿاقة لقردَّ الـبل

َّ
ـْ فِل َمَقالِل  ُد، َأْحِس

ُّ
، ملسو هيلع هللا ىلص، فلطرَض طـف الـبل

 
َّ
َوْيَؾؽ، : وقال لف ملسو هيلع هللا ىلصَفُعرَف الغضُب يف وجف رسقل اهلل ، مـ ثقبف ملسو هيلع هللا ىلصفجذب طدو اهلل الـبل

ـَ ىف مقالَٓ ُأْرِسُؾؽ َحتَّ : َفَؼاَل  ،!َأْرِسْؾـِل  ك ُتْحِس
َّ
 ل

ُّ
، بنجالئفؿ مـ الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص، فلمر الـبل

 ثؿ 
 
فؾؿا رأى ، ملسو هيلع هللا ىلص دخؾ بقتف، فلراد رأس الؿـافؼقـ أن يقاصؾ حؿاقتف ويذهب خؾػ الـبل

، ملسو هيلع هللا ىلصاكطؾؼ كالسفؿ ووقػ حارًسا طؾك باب رسقل اهلل  ذلؽ طقيؿ بـ ساطدة 

ـَ سؾقٍل مؾًؽا طؾقفؿ قبؾ مؼدم رسقل اهلل  جقا اب إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصومع أنَّ طقيًؿا وققمف كاكقا قد تقَّ

 أنَّ أواصر الجاهؾقة قد تحطؿت طؾك صخرة القٓء والرباء يف قؾقب الؿممـقـ.

ـُ سؾقل أن يدخؾ طؾك رسقل اهلل  لـ تدخؾ : قال لف طقيٌؿ  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا أراد اب

ـُ سؾقل بؽرب واستعالء، َفَغُؾَظ َطَؾْقِف ُطَقْيٌؿ َحتَّ  ، فدفعفملسو هيلع هللا ىلصحتك يلذن لؽ رسقل اهلل  ك اب

َجَحَش 
(1)

ـِ سؾقل اْلِجَداُر َفَساَل الدَّ   ُم طؾك وجفف، َفَتَصاَيَح الَقُفقَد لؿا رأوا أكرب َوْجَف اْب

َٓ ُكِؼقُؿ َأَبًدا بَِداٍر َأَصاَب : َفَؼاُلقا لف ،حؾػائفؿ ُيفان أمامفؿ َوْجَفؽ فِقَفا َأَبا اْلُحَباِب، 

ـُ سؾقل َيِصقُح َطَؾْقِفْؿ َوُهَق َيْؿَسُح الدَّ  ـْ َوْجِفِف َيُؼقُل َهَذا، َفَجَعَؾ اْب رُّ : َم َط
وا، َوْيَحُؽْؿ، قِ

َٓ ُكِؼقُؿ َأَبًدا بَِداٍر َأَصاَب َوْجَفؽ فِقَفا َهَذا، فخرجقا مخذولقـ: َفَجَعُؾقا َيَتَصاَيُحقنَ 
(2)

. 

طقلل صػحة مـ صػحات القٓء والرباء يف حقاة طقيؿ ولؼد كان هذا الؿشفد البُ 

 بـ سؾقل.اَسطَّرها بدماء رأس الؿـافؼقـ طبد اهلل بـ أبل  بـ ساطدة إكصاري ا

                                      

 (.6/271أصابف وَخَدشف. يـظر: لسان العرب ) :( أي1)

 (.1/178(، والؿغازي، لؾقاقدي )5/31( يـظر: تاريخ اإلسالم، لؾحؿقدي )2)
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َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
ـُ َساِطَدَة يف ُكصرة اهلل ورسقلف يـتفل بف إجؾ يف خالفة  وبعد حقاة أفـاها ُطَقْيُؿ ْب

ـُ َخْؿسٍ ¶طؿر  ـَ َسـَةً ، أو ، َوُهَق اْب ِستٍّ َوِست ق
(1)

فحزن طؾقف أمقر الؿممـقـ طؿر  ،

وقػ طؾك قربه يشفد ، ثؿ وخرج مع الـاس يف جـازتف، صؾك طؾقف، ثؿ حزًكا شديًدا

ـْ َأْهِؾ »: مـ مآثره، فؼال شقًئا ويذكر أمام الـاس ، بصالحف
َٓ َيْسَتطِقُع َأَحٌد مِ

ـْ َصاِحِب َهَذا اْلَؼْبِر، َما ُكِصَبْت لَِرُسقِل اهلل 
َْرِض َأْن َيُؼقَل إِكَُّف َخْقٌر مِ ْٕ َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصا َراَيٌة إِ

َفا ◙َوُطَقْيٌؿ  «َتْحَت ضِؾ 
(2)

. 

ـُ ساطدة  طـ طالؿـا لقؾحؼ بنخقاكف مـ أهؾ بدر الذي  ويرتحؾ طقيُؿ ب

«َفَؼْد َوَجَبْت َلُؽُؿ الَجـَّةُ ، اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتؿْ »: قال اهلل تبارك وتعالك لفؿ
(3)

. 

 

 ،ساعذَج تِي ىيِنعي ُع سضي اهلُل

 جوعيَيأ وعي الصحاتِح

 

  

                                      

ستقعاب )3/351الؽربى )( يـظر: الطبؼات 1)  (.1/514(، والسقر )4/313(، وأسد الغابة )3/1248(، وٓا

 (.1944(، وابـ أبل طاصؿ يف أحاد والؿثاين )1/44( أخرجف البخاري يف التاريخ إوسط )2)
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 الصِّذِّيِق  تُي أتي َتكٍشثُذ اهللع

 

ٞٔ اهل ًّٝٔٔ أبطاِي قص  ذس
إن الرتجؿة التل بقـ أيديـا تحقي قبساٍت مـ حقاة شاٍب مـ شباب اإلسالم، 

 .ومات شفقًدا بعد أن ترك يف التاريخ بصؿَتف، طاش حؿقًدا

يِؼ  د  ـُ َأبِل َبْؽٍر الص   .¶إكف الشاب الؿممـ الؿفاجر الؿجاهد َطْبُد اهلل ْب

 ٕ ٕ ُٗطُبامُس
 ،
ُّ
ـِ َسْعِد، التْقِؿل ـِ َكْعِب ْب ـِ َطامِِر ْبـ َطْؿِرو بْ ـِ ُطْثَؿاَن ْب ـُ َأبِل َبْؽٍر ب هق َطْبُد اهلل ْب

، وأبقه هق صد   ُّ
 طـ التعريػ، الُؼَرِشل

ُّ
ى  :وأمف هليؼ إمة الغـل ُقتَْقَؾُة بِـُْت َطْبِد اْلُعزَّ

ـِ َأْسَعَد الَعامِرية، ففق أخق أسؿاء بـت أبل بؽر ٕبقفا وأمفا ْب
(1)

. 

 َُػأُتٕ 
لؿا أشرقت شؿُس اإلسالم يف مؽة كان أبق بؽر أوَل مـ أسؾؿ مـ الرجال مع 

اهلل بـ أبل ، وقد كان ٔل أبل بؽر كصقٌب مـ هذا السبؼ، وقد كشل طبد ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ولؼد ، ترتطرع شجرة اإليؿان يف قؾبف يقًما بعد يقمٍ ، بؽر مـذ ُكعقمة أضػاره يف اإلسالم

َفَؽاَن ُيَصؾ ل فِقِف هبؿ َوَيْؼَرُأ الُؼْرآَن، َوَكاَن ، َمْسِجًدا لفؿ بِِػـَاِء َداِرِهؿ اْبَتـَك أبقه 

َٓ َيْؿؾُِؽ َطْقـَْقِف إَِذا َقَرَأ الُؼْرآَن، فؽان لفذا أثٌر يف تؽقيـ شخصقة  اًء  َأُبق َبْؽٍر َرُجاًل َبؽَّ

التل جعؾتف َيِشبُّ يف  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽؿ الػتك، باإلضافة إلك طالقة أبقف الؾصقؼة برسقل اهلل 

 ويرتبَّ  َكـَِػ القحل
 
َّٓ يْليت فقِف بقَت  ملسو هيلع هللا ىلصك يف حضـ الـُّبقة، فَؾَؼؾَّ يقٌم كاَن يليت طؾك الـبل إ
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أبل بؽٍر َأَحَد َصَرَفِل الـَّفاِر، حتك اْمُتؾئ الغالُم إيؿاًكا وُحبًّا هلل ورسقلف إلك ُمشاشف
(1)

. 

الغالم ويف ضؾ ما كان ُيعاكقف الؿسؾؿقن إوائؾ يف مؽة مـ اضطفاد وتعذيب كان 

 ويضحل مـ أجؾ اهلل ورسقلف.، الذي كاهَز الُحُؾَؿ َيْحُؾُؿ بالؾحظة التل يخدم فقفا اإلسالم

 ملسو هيلع هللا ىلص اِي اهسضِ٘يُٚٞ اغتاٗهًُش
َز َأُبق َبْؽٍر قَِبَؾ الَؿِديـَِة، َفَؼاَل َلُف » أصحابف بالفجرة ملسو هيلع هللا ىلصلؿا أمر رسقُل اهلل  َتَجفَّ

َوَهْؾ َتْرُجق : ، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر َفنِكِّل َأْرُجق َأْن ُيْمَذَن لِل ؛َطَؾك ِرْسِؾَؽ : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل 

، َوَطَؾَػ لَِقْصَحَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَعْؿ، َفَحَبَس َأُبق َبْؽٍر َكْػَسُف َطَؾك َرُسقِل اهلل : َذلَِؽ بَِلبِل َأْكَت؟ َقاَل 

ـِ َكاَكَتا ِطـَْدهُ  «َراِحَؾَتْق
(2)

ًٓ يتسؾؾقن ُخْػَقًة مـ  ، وخرج الؿستضعػقن مـ مؽة أرسا

بطش قريٍش الغاشؿ، فؾؿا طؾؿ الؿشركقن بخربهؿ تحقلت مؽة إلك ُحَؿٍؿ مـ 

الغضب، فـصبقا لفؿ الؽؿائـ، وألؼقا الؼبض طؾك مـ تؿؽـقا مـف، واجتؿعقا يف دار 

 
 
َفاْطَتَرَضُفْؿ إِْبؾِقُس فِل َهقَْئِة َشْقٍخ َجؾِقٍؾ، َفَقَقَػ َطَؾك بَاِب »، ملسو هيلع هللا ىلص الـدوة لقؽقدوا لؾـبل

ا َرَأْوُه َواقًِػا َطَؾك َبابَِفا َقاُلقا اِر، َفَؾؿَّ ْقُخ : الدَّ ـِ الشَّ ـْ َأْهِؾ َكْجٍد، َسِؿَع : ، َقاَل ؟َم
َشقٌْخ مِ

َعْدُتْؿ َلفُ  ِذي اتَّ َتُؼقُلقَن، َوَطَسك َأٓ َيْعِدَمُؽْؿ مِـُْف َرْأٌي  َفَحَضَر َمَعُؽْؿ لَِقْسَؿَع َما، بِالَّ

ـْ : َوُكْصٌح، َقاُلقا
َأَجْؾ، َفاْدُخْؾ، َفَدَخَؾ َمَعُفْؿ، َوَقِد اْجَتَؿَع فِقَفا َأْشَراُف ُقَرْيٍش ُكؾُُّفْؿ مِ

ُجَؾ َقْد َكاَن َأْمُرُه : ُكؾ  َقبِقَؾٍة، َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ لَِبْعضٍ  ، َما َقْد َكاَن َوَما َقْد َرَأْيُتؿْ إِنَّ َهَذا الرَّ

ـْ َغْقِرَكا، َفَلْجِؿُعقا فِقِف رأًيا، 
َبَعُف مِ ـْ َقِد اتَّ َوإِكَّا َواهلل َما َكْلَمـُُف َطَؾك اْلُقُثقِب َطَؾْقـَا بَِؿ

َتَربَُّصقا بِِف َما ، ثؿ اْحبُِسقُه فِل اْلَحِديِد َوَأْغؾُِؼقا َطَؾْقِف َباًبا: َقاَل َقائٌِؾ مِـُْفؿُ ، ثؿ فتشاروا

ـْ َهَذا اْلَؿْقِت، 
ـَ َقْبَؾُف َحتَّك ُيِصقَبُف مِـُْف َما َأَصاَبُفْؿ مِ ِذي َعَراِء الَّ ـَ الشُّ

َأَصاَب َأْشَباَهُف مِ

ْقُخ الـَّْجِديُّ  ـْ ٓ َواهلل، َما َهَذا َلُؽْؿ بَِرْأٍي، َواهلل َلْق َحَبْسُتُؿقُه َلَخَرَج َأْمُرُه مِ : َفَؼاَل الشَّ
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ِذي َأْغَؾْؼُتُؿقُه ُدوَكُف إَِلك َأْصَحابِِف، َفأَلَْوَشُؽقا َأْن َيثُِبقا َطَؾْقُؽْؿ َفَقـْتَِزُطقُه مِ  ـْ َوَراِء اْلَباِب الَّ

ُيَؽاثُِروُكْؿ َحتَّك َيْغؾُِبقُكْؿ َطَؾك َأْمِرُكْؿ َهَذا، َما َهَذا َلُؽْؿ بَِرْأٍي َفاْكُظُروا فِل ، ثؿ َأْيِديُؽؿْ 

ـْ َبَؾِدَكا، فنذا خرج طـا فقاهلل َما : َفَؼاَل َقائٌِؾ مِـُْفؿْ ، هِ َغْقرِ 
ـِ َأْضُفِرَكا َفـَـِْػقِف مِ ـْ َبْق

ُكْخِرُجُف مِ

ـَ َذَهَب َوٓ َحْقُث َوَقعَ  إذا غاب طـا َوَفَرْغـَا مِـُْف َفَلْصَؾْحـَا َأْمَرَكا، َوُأْلَػَتـَا َكَؿا ، ُكَبالِل َأْي

 : ْقُخ الـَّْجِديُّ َكاَكْت، َقاَل الشَّ 
ِ
ـَ َحِديثِِف، َوَحالَوَة  َواهلل َما َهَذا َلُؽْؿ بَِرْأٍي، َأَلْؿ َتَرْوا ُحْس

َجاِل بَِؿا َيْلتِل بِفِ    ،!؟َمـْطِِؼِف، َوَغَؾَبَتُف َطَؾك ُقُؾقِب الر 
ِ
َلْق َفَعْؾُتْؿ َذلَِؽ َما َأمِـُْت َأْن َيِحؾَّ  َواهلل

ـْ َقْقلِِف َوَحِديثِِف َحتَّك ُيَتابُِعقُه َطَؾْقفِ 
ـَ اْلَعَرِب، َفَقْغؾَِب َطَؾْقِفْؿ بَِذلَِؽ مِ

 مِ
ٍّ
، ثؿ َطَؾك َحل

ـْ َأْيِديؽُ ، َيِسقُر بِِفْؿ إَِلْقُؽْؿ َحتَّك َيَطَلُكْؿ بِِفؿْ 
، َيْػَعَؾ بُِؽْؿ َما َأَرادَ ، ثؿ ؿْ َفَقْلُخَذ َأْمَرُكْؿ مِ

 : َفَؼاَل َأُبق َجْفؾِ 
ِ
َوَما ُهَق َيا َأَبا : َقاُلقا، إِنَّ لِل فِقِف َلَرْأًيا َما َأَراُكْؿ َوَقْعُتْؿ َطَؾْقِف َبْعدُ  َواهلل

ـْ ُكؾ  قبقؾف َفًتك َشابًّا َجْؾًدا َكِسقًبا َوِس : اْلَحَؽِؿ؟، َقاَل 
ُكْعطِل ، ثؿ قًطا فِقـَاَأَرى َأْن َتْلُخُذوا مِ

ِرُبقَكُف بَِفا َضْرَبَة َرُجٍؾ َواِحٍد ضيَ ، ثؿ َيْعِؿُدوَن إَِلْقفِ ، ثؿ ُكؾَّ َفًتك مِـُْفْؿ َسْقًػا َصاِرًما

َفا، َفَؾْؿ َيْؼدِ ، َفَقْؼُتُؾقَكُف َفـَْسَتِريُح  َق َدُمُف فِل اْلَؼَبائِِؾ ُكؾ  ْر َبـُق َطبِْد َفنِكَُّفْؿ إَِذا َفَعُؾقا َذلَِؽ َتَػرَّ

ْقُخ ، َمـَاٍف َطَؾك َحْرِب َقْقمِِفْؿ َجِؿقًعا َوَرُضقا مِـَّا بِاْلَعْؼِؾ َفَعَؼْؾـَاُه َلُفْؿ، َفَؼاَل الشَّ

َق اْلَؼْقُم َطَؾك َذلَِؽ : الـَّْجِديُّ  ْأُي ٓ َرْأَي َلُؽْؿ َغْقُرُه، َفَتَػرَّ ُجُؾ، َهَذا الرَّ اْلَؼْقُل َما َقاَل الرَّ

«ُمْجِؿُعقَن َلفُ  َوُهؿْ 
(1)

ک ک گ گ گ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا قال اهلل تعالك لـبقف  

 .[31]إكػال:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ـْ َيْلتِقف فِقَفا، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذهب َرُسقُل اهلل  ُمتََؼـ ًعا إلك بقت أبل بؽر فِل َساَطٍة َلْؿ َيُؽ

ل، »: َأُبق بَْؽرٍ   فَِداٌء َلُف َأبِل َوُأم 
ِ
َّٓ َأْمٌر، َفَؼاَل  َواهلل اَطِة إِ   َما َجاَء بِِف فِل َهِذِه السَّ

ُّ
َبِل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

ِ
ٕ

ـْ ِطـَْدكَ : بَْؽرٍ  : ملسو هيلع هللا ىلصإِكََّؿا ُهْؿ َأْهُؾَؽ، بَِلبِل َأكَْت َيا َرُسقَل اهلل، َقاَل : ، َفَؼاَل َأُبق بَْؽرٍ َأْخرِْج َم

، فَؼاَل َرُسقُل اهلل : َأُبق َبْؽرٍ ، َفَؼاَل َفنِكِّل َقْد ُأِذَن لِل فِل الُخُروِج 
ِ
ْحَبَة َيا َرُسقَل اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلصالصُّ
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، فَؼاَل  -بَِلبِل َأكَْت َيا َرُسقَل اهلل -َفُخذْ : َقاَل َأُبق بَْؽرٍ  ،َكَعؿْ  ـِ  َهاَتْق
َّ
: ملسو هيلع هللا ىلصإِْحَدى َراِحَؾَتل

، ـِ يًتا ملسو هيلع هللا ىلصَواْستَْلَجَر َرُسقُل اهلل  بِالثََّؿ يُت  -َرُجاًل َهاِدَيا ِخر  َفَلمِـَاُه  -الَؿاِهُر بِالِفَداَيةِ  :َوالِخر 

«َفَدَفَعا إَِلْقِف َراِحَؾَتقِْفَؿا، َوَواَطَداُه َغاَر َثْقٍر بَْعَد َثالَِث َلقَاٍل بَِراِحَؾَتْقِفَؿا
(1)

. 

ْقَؾَة َطَؾك فَِراِشَؽ الَِّذي »: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتك ِجْبِريُؾ رسقَل اهلل  ُكـَْت ٓ َتبِْت َهِذِه الؾَّ

ْقُؾ اْجَتَؿع الُؿتآمرون َطَؾك َبابِِف ، َتبِقُت َطَؾْقفِ  ا َكاَن الؾَّ ُدوُه َمَتك َيـَاُم َفقَثُِبقَن  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ َفتََرصَّ

ا َرَأى َرُسقُل اهلل ، َطَؾْقفِ  ـِ َأبِل َصالٍِب  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ  ْب
 
َكْؿ َطَؾك : َمَؽاَكُفْؿ َقاَل لَِعؾِل

ِشْح ، فَِراِشل ُف َل َيْخُؾُص إَِلْقَؽ َشْلٌء َتْؽَرُهُف َواتَّ بُِبْرِدي اْلَحْضَرِملِّ اْلَْخَضرِ، َفـَْؿ َفنِكَّ

َفَلَخَذ َحْػـًَة ، َوقد َأَخَذ اهلُل َطَؾك َأْبَصاِرِهْؿ َطـُْف َفاَل َيَرْوَكفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصوخرج رسقل اهلل  ،ِمـُْفؿْ 

ـْ ُتَراٍب َفَجَعَؾ َيـُْثُرها َطَؾك ُرُءوِسِفْؿ، 
ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: َوُهَق َيْتُؾق ققلف اهللمِ

َفَؾْؿ َيْبَؼ مِـُْفْؿ َرُجٌؾ آ وقد  ،[9]يس:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

َوَأُبق َبْؽٍر بَِغاٍر فِل َجَبِؾ َثْقٍر، َفَؽَؿـَا فِقِف  ملسو هيلع هللا ىلصَلِحَؼ َرُسقُل اهلل ، ثؿ َوَضَع َطَؾك َرْأِسِف ُتَراًبا

«َثالََث َلَقالٍ 
(2)

. 

يُؼ مؽة َأْوَكَؾ ٓبـف طبد اهلل مفؿًة صعبًة طؾك ضقئفا الص  ولؽـ قبؾ أْن يرتك  د 

 
ُّ
 .؟فقا ُترى ما تؾؽ الؿفؿة، قراراتف وهق يف الغار ملسو هيلع هللا ىلصَسُقرتب الـبل

 ِىُٗز اهبطا١َ َدٗد
بؾ وجاءت الؾحظة التل كان َيْحُؾُؿ هبا ويـتظرها ذلؽؿ الغالُم الذي أدرك َصْقَر 

َؾ هبا ، الشباب ُثؿَّ »: فتؼقل ¶ُث طـفا أختُف أمُّ الؿممـقـ طائشة ُتحد  ومفؿتُف التل ُوك 

َيبِقُت ِطـَْدُهَؿا ، َوَأبُق بَْؽٍر بَِغاٍر فِل َجبَِؾ َثْقٍر، َفَؽَؿـَا فِقِف َثالََث َلقَالٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَلِحَؼ َرُسقُل اهلل 

                                      

 (.2138 -3915( يـظر: صحقح البخاري )1)

 (.1/141حاديث السقرة )(، والصحقح مـ أ2/372(، وتاريخ الطربي )3915( يـظر: صحقح البخاري )2)
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ـُ َأبِل بَْؽٍر، َوُهَق ُغالٌَم َشابٌّ َثِؼٌػ  َطبْدُ  اهلل ْب
(1)

ـٌ   َلِؼ
(2)

ـْ ِطـِْدِهَؿا َسَحًرا ،
َفقُْصبُِح ، َفقَْرَحُؾ مِ

َة َكبَائٍِت  َفالَ َيْسَؿُع َأْمًرا ُيْؽتَاَداِن بِفِ ، َمَع ُقَرْيٍش بَِؿؽَّ
(3)

َّٓ َوَطاهُ   َحتَّك َيْلتِقَُفَؿا بَِخبَِر َذلَِؽ ، إِ

ـَ َيْختَؾُِط الظَّالَمُ  «ِحق
(4)

. 

فتؾؽ الؿفارات التل يؿتؾؽفا طبد ، فؿا أجؿؾ ما وصػت بف أمُّ الؿممـقـ أخاها

 
ُّ
، سريُع البديفِة، ، أبا بؽر طؾك اختقاره لف مـ أجؾفا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أقرَّ الـبل

ٌّ
ففق شاب ذكل

ـُ الَػفؿ، وقبَؾ كؾ  ذلؽ ُغِؿَس يف اإليؿان َغْؿًسا، فؾـ يبالل أبًدا  ققيُّ الحافظة، َحَس

الصعاب التل سقخقضفا بَحجِؿ الؿخاصر التل سقتعرض لفا، ولـ يؾتػت لحظًة إلك 

 
 
، حتك وإن اطرتَضُف الؿقُت َغ رسالة ربف إلك أن ُيَبؾ   ملسو هيلع هللا ىلص يف سبقؾ سالمة الـبل

 
 
إرادَة قتؾِف، وأوُل بقٍت ستدور حقلف  ملسو هيلع هللا ىلص كػُسف، فؽؾُّ الؿشركقـ يبحثقن طـ الـبل

، وبالػعؾ قد داَهَؿف الؿشركقن وأفزطقا أهؾف، الشؽقك هق بقُت أبل بؽر 

اء بـت أبل بؽر َلْطؿًة مـؽرًة وهل حامٌؾ يف شفرها الثامـ لؿا َأَبْت أن وَلَطؿقا أسؿ

ملسو هيلع هللا ىلصتخربهؿ بؿؽان رسقل اهلل 
(5)

.
 

بؿفؿتف طؾك أكؿؾ  ويف ضؾ هذه الظروف الؿتقترة قام طبد اهلل بـ أبل بؽر 

وجف، فؼد كان ُيؿثؾ جفاز آستخبارات الذي يـؼؾ إلك الغار كؾَّ معؾقمة يستطقع أن 

 
ُّ
 ُخطتف. ملسو هيلع هللا ىلصيرسؿ هبا الـبل

 
ُّ
ورجع ، يف الؿديـة وصاحُبف بالؿفاجريـ وإكصار  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ لِحؼ الـبل

هبؿ ُخْػقًة اهلل بـ أبل بؽر إلك أختقف وزوجة أبقف يف مؽة الؿشتعؾة غضًبا لقفاجر  طبد

                                      

ـٌ ُمدرٌك لحاجتف بسرطة، كؿا يف مطالع إكقار ) :( أي1)
 (.2/72فطِ

ـُ هق2) ِؼ ِريُع اْلَػْفِؿ، كؿا يف فتح الباري ) :( الؾَّ  (.7/237السَّ

ـَ اْلَؽْقِد، كؿا يف الػتح ) ،ُيْطَؾُب َلُفَؿا فِقِف اْلَؿْؽُروهُ  :( َأْي 3)
 (.7/237َوُهَق مِ

 (.5817البخاري )( أخرجف 4)

 (.2/56( حؾقة إولقاء )5)
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 وها هل مغامرٌة جديدٌة سقخقضفا الغالم الشاب يف سبقؾ اهلل.، إلك اهلل ورسقلف

 
ِ
وخاض مَِحـًا تشقب لفا الرؤوس مـ أجؾ أن ، لؼد كابد هذا الجقُؾ أمقًرا فقاهلل

 فجزاهؿ اهلل خقًرا. ، َتـَْعؿ إجقاُل التل بعدهؿ يف رحاب اإلسالم

ُٞ ُسبٍّ ٗشٗاٍزق  ص
الشاب الؿممـ طبُد اهلل بـ أبل بؽر فتاًة مـ الؿممـات الؿفاجرات، ولؼد أحبَّ 

ـِ ُكػقؾ، الذي قال طـف  :سؾقؾة َحَسٍب وَكَسٍب، اْسُؿفا ـُ َطؿرو ب طاتَِؽُة، وأبقها هق َزيُد ب

 
ُّ
ًة َوْحَدهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ُف ُيْبَعُث َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُأمَّ «إِكَّ

(1)
ـُ زيد أحد  العشرة ، وأخقها هق َسعقُد ب

 الؿبشريـ بالجـة.

م  وقبؾ أن َكْشرع يف أحداث هذه الؼصة ٓ ًٓ أنَّ اإلسالم لؿ ُيِحر  بد أْن كعؾؿ أو

َدَها يف صدور ، أو فؿا جاء اإلسالم لُقِؿقَت الؿشاطر، اْلُحبَّ بقـ الرجؾ والؿرأة ُيجؿ 

 بؾ جاء لقفذهبا ويجعؾفا تسقر يف مسارها الصحقح.، أتباطف

ـْ َأَحبَّ  ـْ َأبَْقابَِفا، فتاًة فؾقسَع لؾزواج مـفا فَؿ
ـِ ابْتََغك َوَراَء َذلَِؽ ، وْلقلِت البُقُقَت مِ َفَؿ

 ، َفُلوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَعاُدونَ 
ُّ
ـِ ِمثَْؾ الـَِّؽاِح »: ملسو هيلع هللا ىلصوما أجؿؾ ما قالف الـبل «لَْؿ َكَر لِْؾُؿتََحابَّْق

(2)
. 

فذهبا إلك أهؾ الػتاة فرحبقا ، الحـقنه الؿؽـقن ٕبقف فؼد باَح بسر   أما طبد اهلل 

قَِر والرتاجؿ، الزواج الؿبارك وتؿَّ ، وفرحقا  .وطاش الزوجان قصة ُحبٍّ تـاقؾفا أهؾ الس 

ِة العالقة يف ُدروب  وبعد مرور فرتة طؾك هذا الزواج َأَحسَّ أبق بؽٍر صاحُب الِفؿَّ

ولَده طبد اهلل ُشِغَؾ هبذا الزواج طـ كثقر مـ الُؼُربات  العبادة وُصـقف الطاطات أنَّ 

إنَّ زوجتؽ قد فتـؽ وشغؾتؽ : فؼال لف، التل كان يحب أْن ُيْحِرز ولُده السبَؼ فقفا

                                      

حف إلباين يف صحقح السقرة )973( أخرجف أبق يعؾك )1)  (.94(، وصحَّ

حف إلباين يف الصحقحة )2677(، والحاكؿ )1847( أخرجف ابـ ماجف )2)  (.624(، وصحَّ
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فـزل إمر طؾك قؾب طبد اهلل كالصاطؼة الُؿدوية: ففق القلد البار الذي لؿ ، فاؼْ فطؾ  

 : َمْفُؿقًما بقـ لقطتقـ، فلكشل قائاًل يخالػ أباه ولؿ يراجعف يف أمر قط، وأمسك 

ْؼَفااااا َوَخااااق ْؿ َمَؽاَكَفااااا  َيُؼقُلااااقَن َصؾ 
 

 ُمِؼقًؿاااا َطَؾْقَفاااا اْلَفاااؿَّ َأْحاااالَم َكاااائِؿِ  
 

 َوإِنَّ فَِراقِاااال َأْهااااَؾ َبْقااااٍت ُأِحاااابُُّفؿ
 

 َطَؾااك ُكااْرٍه مِـ اال إِلْحااَدى اْلَعَظااائِؿِ  
 

طؾك القلد أن يػعؾ، ولؽـ هذا أبق  ولقس كؾ َأٍب يلمر ولده بطالق زوجتف يجب

أبقف  ةيؼ صاحب الـظر والبصقرة، فؿـ أجؾ ذلؽ آَثَر الشابُّ الؿممـ مرضابؽر الصد  

 طؾك ما تؿقؾ إلقف كػُسف، فطؾؼفا وألحؼفا بلهؾفا.

ًٓ  ثؿَّ   : دخؾ أبقه طؾقف يقًما يتػؼده، فسؿعف يؼقل ُمـَْعز

َأَطاتِاااُؽ ٓ أْكَسااااِك َماااا َذرَّ َشااااِرٌق 
(1)

 
 

اا  َح َكجااٌؿ فِاال السَّ َٓ ااوَمااا   ُؼ َؿاِء ُمحؾ 
 

 َيااااقٍم ولقؾااااةٍ  َأَطاتِااااُؽ َقْؾباااال ُكااااؾَّ 
 

 إلقااِؽ بَِؿااا ُتْخػاال الـُُّػااقُس ُمَعَؾااُؼ  
 

اااَؼ اْلَقاااْقَم مِْثَؾَفاااا  فَؾاااْؿ َأَر مِْثؾِااال َصؾَّ
 

اااُؼ َوٓ مِْثَؾَفاااا فِااال َغْقاااِر ُجااا   ْرٍم ُيَطؾَّ
 

 َوَمـِْصاااٌب َلَفاااا ُخُؾاااٌؼ َجاااْزٌل َوَرْأٌي 
 

ُق    َوِحْؾااٌؿ َوَطْؼااٌؾ فِاال اْلَحَقاااِء ُمَصاادَّ
 

َق بقـفؿا الؿقتوضؾت معف حتك فرَّ ، فَرقَّ أبقه لحالف فلتاه هبا
(2)

. 

ٍّ َتربقيٍّ 
فؽاكت هذه الققعة مـ أبل بؽٍر يف حقاة ولِده طبِد اهلل بؿثابة َدْرٍس َطؿؾل

 رايا والغزوات، ولؼد كان لعبد اهلل سدفعف دفًعا يف ُوُجقه الخقرات، وساحات ال

ـٌ يف فتح مؽة وغزوة ُحـقـ  ، ثؿ َدوٌر َحس
 
 لحصار الطائػ. ملسو هيلع هللا ىلص خرج مع الـبل

                                      

 (.11/174( أي: كؾؿا أشرقت الشؿُس. يـظر: لسان العرب )1)

(، والقايف بالقفقات 4/25(، واإلصابة )7/181(، وأسد الغابة )4/1887آستقعاب )( يـظر: 2)

(16/318.) 
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 ا٢ٔٔفٔسَصاُز اهطَّ
لؿا َهزَم اهلل الؿشركقـ يف ُحـَقـ َفرَّ طامُتفؿ إلك الطائػ فتحصـقا خؾػ أسقارها 

 
ُّ
بجقشف فحاصرهؿ، ودطاهؿ إلك اهلل بالحسـك، فؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿـقعة، فؾحؼفؿ الـبل

ؿا يخطئقن، وكاكقا رماًة َقؾَّ ، يستجقبقا، واهنالقا طؾك الؿسؾؿقـ َرمًقا بالـ بال والسفام

 
 
: َيا َرُسقَل اهلل َأْخَرَقْتـَا كَِباُل َثِؼقٍػ، َفاْدُع اهلل َطَؾْقِفْؿ، فَؼاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص حتك قال الـاس لؾـبل

ُفؿَّ اْهِد  «َثِؼقًػاالؾَّ
(1)

،  
ُّ
ز الـبل ـْ َرَمك بَِسْفٍؿ فِل »: جقَشف فؼال ملسو هيلع هللا ىلصولؿا اشتد إمر َحػَّ َم

ٍر، َسبِقِؾ اهللِ  ـْ َبَؾَغ بَِسْفٍؿ فِل َسبِقِؾ اهلل و َفُفَق َلُف ِطْدُل ُمَحرَّ َفَؾُف َدَرَجٌة فِل  َم

«اْلَجـَّةِ 
(2)

طبد اهلل بـ أبل بؽر ، فعـدئٍذ هنض جؿاطٌة مـ ِخقرة رماة الؿسؾؿقـ مـفؿ 

 
 
صقب أركقـ إلك ُجُحقرهؿ، ولؽـ شوالؿسؾؿقـ، فردوا الؿ ملسو هيلع هللا ىلص يـافحقن طـ الـبل

طبد اهلل بسفؿ إصابًة غائرة أوقعتف طؾك إرض يف دمائف، وكان ذلؽ يف أواخر السـة 

الثامـة مـ الفجرة، ولؿ يلذن اهلل بػتح الطائػ يف هذه إحداث، فرجع الؿسؾؿقن 

 إلك الؿديـة جريًحا. اهلل وُحِؿَؾ طبد 

 ملسو هيلع هللا ىلص ِ٘ي اهلٔلٗعَِد ً٘ٔت زض
ـَ  اشرتى طبُد اهلل بـ أبل بؽر  ًة َيَؿـقًة لُقَؽػَّ ملسو هيلع هللا ىلصفقفا رسقُل اهلل  ُحؾَّ

(3)
ـْ أم    ، فع

ـِ َأبِل َبْؽرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُأْدِرَج َرُسقُل اهلل »: الؿممـقـ َطائَِشَة َقاَلْت  ٍة َيَؿـِقٍَّة َكاَكْت لَِعْبِد اهلل ْب ، فِل ُحؾَّ

ـُقُه فِقِفا ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْخَرُجقُه ثؿ  ـَ فِل َثاَلَثِة َأْثَقاٍب بِقٍض َيَؿاكَِقٍة َلْقَس فِقَفا ، مِـَْفا َوَلْؿ ُيَؽػ  َوُكػ 

َٓ َقِؿقٌص  ُة َفنِكََّؿا ُشب َف َطَؾك ، ِطَؿاَمٌة َو ا اْلُحؾَّ الـَّاِس فِقَفاَأمَّ
(4)

َفَلَخَذ َطْبُد اهلل ، َفُتِرَكِت  

                                      

ـٌ َغِريٌب.( طـ جابر 3942( أخرجف الرتمذي )1)  ، وقال الرتمذي: َهَذا َحِديٌث َحَس

حف إلباين يف صحقح الجامع )19428( أخرجف أحؿد )2)  (.2133(، وصحَّ

 (.3/875طبد الرب )( يـظر: آستقعاب، ٓبـ 3)

ك ُحؾًَّة حتك يؽقكا ثقبقـ. يـظر: الؿػفؿ،  :( ولعؾ سبب الشبفة4) أن الحؾة مؽقكة مـ إزار ورداء، فال تسؿَّ

 (.2/611لؾؼرصبل )
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َة َفَؼاَل   : اْلُحؾَّ
 
ٍء َمسَّ ِجْؾَد الـَّبِل

ْ
َـّ َكْػِسل فِل َشل ـَ َُكػ  «ملسو هيلع هللا ىلصَٕ

(1)
. 

 » فنن ققلف 
 
ٍء َمسَّ ِجْؾَد الـَّبِل

ْ
َـّ َكْػِسل فِل َشل ـَ َُكػ  ُيْظفر لؽ إلك أي  «ملسو هيلع هللا ىلصَٕ

 .وتعظقؿف حقًّا ومّقًتا يف قؾب طبد اهلل بـ أبل بؽر ملسو هيلع هللا ىلصَحٍد بؾغ ُحبُّ رسقل اهلل 

وبؼقت الُحؾة طـد طبد اهلل الذي لؿ َيْبَرأ مـ ُجْرِح الطائػ إلك أن كزف الُجرُح مـ 

 ، بشفقر، فلحسَّ طبد اهلل بؼرب أجؾف ملسو هيلع هللا ىلصجديد بعد مقت الرسقل 
 
 وأكف سقؾحؼ بالـبل

َلْق »: فلمسؽ هبا وقال ، فلمرهؿ أن يلتقه بالُحؾة، يف الجـة مع الشفداء ملسو هيلع هللا ىلص

ـَُف فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلصلِـَبِق ِف  َرِضَقَفا اهلُل   ، َلَؽػَّ
ِ
ـُ َكػْ  َواهلل ٍء َمـََعُف اهلُل سَٓ ُأَكػ 

ْ
َكبِقَُّف َأْن  ل فِل َشل

ـَ فِقفِ  َق بِثََؿـَِفا، ُيَؽػَّ «َفَباَطَفا َوَتَصدَّ
(2)

. 

إٓ أهنا يف الحؼقؼة طؿقؼة  -وإن استفان هبا البعض -ومِْثؾ هذه التصرفات

، وُتبقـ لؽ إلك أي ملسو هيلع هللا ىلصالؿعاين، تربهـ طؾك صدق محبة ذلؽؿ الشاب لرسقل اهلل 

 يف حقاتف وطـد مؿاتف. ملسو هيلع هللا ىلصمدى كان َيْؾَزُم َغْرَز رسقلف 

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
والذي لؿ يزل ُيؽابد آَٓمف حتك طاله ، ثؿَّ َثار طؾك طبد اهلل ُجرُحف الذي لؿ َيؾتئؿ

الؽرُب، فؾزم فراش الؿقت إلك أن أتاه القؼقـ وهق يف رْيعان شبابف، وذلؽ يف شقال 

 يؼ.يف خالفة أبقف الصد  ، سـَة إحدى طشرة مـ الفجرة

وكاكت جـازتف بعد صالة الظفر، وقد شفدهتا ُجؿقٌع غػقٌر، وصؾك طؾقف أبقه، 

ـُ طبقد اهلل وأخقه طبد الر ـُ الخطاب وصؾحة ب حؿـ بـ أبل بؽر وكزل قربه طؿُر ب

 .لقؾحدوه 

                                      

 (.996(، والرتمذي )25149(، وأحؿد )46 ،45( يـظر: مسؾؿ )1)

 (.3/875(، وآستقعاب )25149(، وأحؿد )45( يـظر: مسؾؿ )2)
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ـُ أبل بؽر مـ الدكقا وترك لـا ذكريات ُتَفقج الؼؾب كؾؿا ذكره  وخرج طبد اهلل ب

 الذاكرون.

وبعد الصرب والرضا بؼضاء اهلل خالطت دمقَع طاتؽَة كؾؿاٌت َرَثْت هبا زوَجفا 

▲وحبقَبفا ورفقَؼ دربِفا فؼالت 
(1)

 : 

 فؿُرِزْئاااُت بخقاااِر الـااااِس بعاااد كباااق  
 

ااارا   وبعاااَد أبااال بؽاااٍر وماااا كااااَن َقصَّ
 

 فآَلْقاااااُت ٓ تـػاااااؽُّ َطقـااااال حزيـاااااةً 
 

 طؾقااااَؽ وٓ يـػااااؽُّ جؾاااادَي َأغااااربَا 
 

ـْ َرأى قااااطُّ مثَؾااااف  فؾؾااااف َطْقـَااااا َماااا
 

 أكااارَّ وَأْحَؿاااك يف الِفقااااِج وَأْصاااَبرا 
 

 ُة خاَضااافاإذا ُأْشاااِرَطْت فقاااف إَِساااـَّ 
 

 ؼاع أْحَؿاراإلك الؿقِت حتك َيرتَك الـَّ  
 

فؼد رجع إلك بقتف يـتزع الُخَطك اكتزاًطا يف صربٍ واحتساب،  أما أبق بؽر

ِذي َرَبَط َطَؾك َقْؾبَِؽ، َوَطَزَم »: فؼالت لف ▲فدخؾ طؾك ابـتف طائشة  اْلَحْؿُد هلل الَّ

ُؽقُكقا َأْي ُبـَقَُّة، َأَتَخاُفقَن َأْن تَ : َدَخَؾ، َفَؼاَل لفا، ثؿ َلَؽ َطَؾك ُرْشِدَك، َفَخَرَج أبق بؽر

؟، َفَؼاَلْت 
ٌّ
 َوُهَق َحل

ِ
 : َدَفـُْتْؿ َطْبَد اهلل

ِ
 : َوإِكَّا إَِلْقِف َراِجُعقَن َيا َأَبِت، َفَؼاَل  إِكَّا هلل

ِ
َأْسَتِعقُذ بِاهلل

َتانِ  َّٓ َوَلُف لِؿَّ ِجقِؿ، َأْي ُبـَقَُّة إِكَُّف َلْقَس َأَحٌد إِ ْقَطاِن الرَّ ـَ الشَّ
ِؿقِع اْلَعؾِقِؿ مِ ـَ : السَّ

ٌة مِ لِؿَّ

ْقَطانِ  ـَ الشَّ
ٌة مِ «اْلَؿَؾِؽ َولِؿَّ

(2)
. 

 نَي أبٛ بلٍس َٗقأتِى ٗهٔدٖب
 يقم الطائػ قد احتػظ بف أبق بؽر وكان السفُؿ الذي أصاب طبَد اهلل 

ره بقلده الشفقد البار، إلك أن التؼك أبق بؽٍر يقًما بؼاتؾ يف بقتف، وكلكف وسام شرٍف ُيذك  

ـُ محؿد بـ أبل بؽرٍ طجًبا ُيحد   ولده فؽان مـ أمره َفَؼِدَم َطَؾْقِف »: فقؼقل ،ثـا بف الؼاسؿ ب

                                      

ظر1) ستقعاب )2/121: الطبؼات الؽربى )( ـي  (.17/49(، والقايف بالقفقات )4/24(، واإلصابة )3/874(، وٓا

 ( طـ الؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر.6121( أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك )2)
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ْفُؿ ِطـَْدهُ  ،َوْفُد َثِؼقٍػ  َهْؾ َيْعِرُف َهَذا : َفَلْخَرَج إَِلْقِفْؿ، َفَؼاَل أبق بؽرٍ ، َوَلْؿ َيَزْل َذلَِؽ السَّ

ْفَؿ مِـُْؽْؿ َأَحٌد؟ ـُ ُطَبقٍْد َأُخق، السَّ َهَذا َسْفٌؿ َأَكا َبَرْيُتُف َوُرْشُتُف : َبـِل اْلَعْجاَلنِ  َفَؼاَل َسِعقُد ْب

ْبُتفُ   : ◙َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر ، َوَأَكا َرَمْقُت بِفِ ، َوَطؼَّ
ِ
ِذي َقَتَؾ َطْبَد اهلل ْفَؿ الَّ ـَ َأبِل  َفنِنَّ َهَذا السَّ ْب

ِذي َأْكَرَمُف بَِقِدكَ  «َفنِكَُّف َأْوَسُع َلُؽَؿا :َوَلْؿ ُيِفـَْؽ بَِقِدهِ  ،َبْؽٍر، َفاْلَحْؿُد هلل الَّ
(1)

. 

، لؿ يثلر مـ قاتؾ ابـِف الؿاثؾ بقـ يديف وهق رئقس دولة !بؽر الصديَؼ  اما أطظؿ أب

ْػف، ولؿ يؼؾ لف كؾؿًة تمذيف، بؾ فتح أمامف باب إمؾ والرجاء، اإلسالم، حتك ولؿ يعـ  

إذ اتخذ اهلُل طبَد اهلل شفقًدا بقِد هذا  :الؼاتؾ والؿؼتقلوَلَػَت اكتباَهف إلك كعؿة اهلل طؾك 

 .!فقا لروطة اإليؿان، الرجؾ، ولؿ يلخْذه اهلُل كافًرا بقِد طبد اهلل

 
 
ـِ َيْؼُتُؾ أَحُدُهؿا اْلَخَر »: ويف هذا يحضرين ققل الـبل  َيْضَحُؽ اهللُ إلك َرُجَؾْق

ُؾ هذا يف َسبقِؾ اهللِ، فُقْسَتْشَفُد، ُثؿَّ َيُتقُب اهللُ طَؾك َقاتِؾِ  ،الَجـَّةَ  َيْدُخُؾ  كََِلُهَؿا
، فِ ُيَؼاتِ

«ُيْسَتْشَفُد حتك يف َسبقِؾ اهللِ  قَُؼاتُِؾ فَ  ِؾُؿ،فُقْس 
(2)

ُن بِِف َطَؾقَّـا ف . ـِ َما ُتَفق  ـَ اْلَقِؼق
الؾفؿ اْرُزْقـا مِ

ْكَقا  .َمَصائَِب الدُّ

 

 ،أتي تكٍش تِي اهلِل عي عثِذ اهلُل يسض

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 

  

                                      

 (.18191(، والبقفؼل يف الؽربى )6121( أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك )1)

 (، والؾػظ لف.9976)حؿد أ(، و2826( أخرجف البخاري )2)



 

 

229 

 الذَّحَذاح األًَصاسيَُّأُتى  229

 

 األًَصاسيُّ ُتى الذَّحَذاحَأ

 

 ًّٔ ٞٔ أَلاٍح يف اجلدٍق َزرٔعَكٍ  (1)اِحٛ اهٖدسدبِ
 

ر الـبقة وبعده ببساتقـفا ذات الشجر صفرت الؿديـة الؿـقرة مـ قبؾ طلؼد اشتُ 

 والـخقؾ، جؿقؾِة إغصان، وارفِة الظالل، َطذبِة ماء العققن.

وكان طامة أهؾفا إبرار يعؿؾقن يف الزراطة، ومـ يؿتؾؽ مـفؿ حائًطا
(2)

ففق مـ  

  إغـقاء فقفؿ.

والجقد ولؼد ُطِرَف أكصاُر هذه البؾدة بقاسع العطاء، فؾؼد تجاوزوا حدود الؽرم 

ې ې ى ى ﴿: إلك إيثاٍر بال حدود، حتك مدحفؿ اهلل تعالك يف ذلؽ قائاًل 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 .[9]الحشر:  ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

ومـ بقـ هذ إجقاء الطقبة، ومـ هاتقَؽ البؼعِة الطاهرة خرج بطؾ قصتـا لقرسؿ لؾدكقا 

ْؿح، والعطاِء الػقاض، ويرى الؿتلمُؾ فقفا رق مـ خاللفا شؿُس شصقرًة حقًة تُ  البذِل السَّ

 .فالؽريؿ، وكقػ تػاطؾ الؼرآن مع رآنؼاري العظقؿ مع الصاطؾ هذا إكػكقػ ت

ْحَداِح إْكَصاري رضل اهلل تعالك طـف وأرضاه.  إكف الصحابل الجؾقؾ َأُبق الدَّ

 ٕٕ ٗغدصٚٔتعّ سٚأت ُبرْٝ
ابـ الدحداحة ْبـ كعقؿ ْبـ غـؿ ْبـ إياس، مـ حؾػاء : هق َثابُِت ْبـ الَدْحداح، وققؾ

                                      

 .ملسو هيلع هللا ىلص( طـ أكس طـ الـبل 12482( أخرجف أحؿد )1)

ـْ الـَّْخِؾ إَِذا َكاَن َطَؾْقِف َحائٌِط، َوُهَق اْلِجَداُر. يـظر: تاج العروس ) :( وهق2)
 (.19/221اْلُبْسَتاُن مِ
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ْحَداِح إكَْصاري :بـل طؿرو بـ طقف، وكـقتف َأُبق الدَّ
(1)

. 

ْحَداِح    أسؾؿ َأُبق الدَّ
 
الؿديـة، وكان صاحب كخٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلص قبؾ مؼدم الـبل

تحت  وتجري، وزروع ذات أفـان، وكان لف بستان تحقطف إسقار، بف ِستُِّؿاَئِة َكْخَؾةٍ 

ضاللف قـقات الؿاء العذب، وكان هذا الحائط أحب أمقالف إلقف، وكان كثقًرا ما يجؾس 

 فقف مع أسرتف، يلكؾقن مـ لذيذ ثؿاره، ويستظؾقن بظاللف، ويشربقن مـ ماء فقف صقب.

ُرْق لف فعُؾ قد َحباه اهلل طؼاًل واطًقا، وففًؿا راقًقا، وُخؾًؼا كبقاًل، فؾؿ يَ  ◙وكان 

مع الؿرأة أيام حقضفا، فؼد كاكقا إَِذا َحاَضِت اْلَؿْرَأُة مِـُْفْؿ َلْؿ ُيَماكُِؾقَها َوَلْؿ يفقد يثرب 

ـْ اْلَبْقِت 
ُيَشاِرُبقَها َوَأْخَرُجقَها مِ

(2)
، وكاد بعُض العرب مـ أهؾ يثرب أن يسؾؽقا 

 
ُّ
ْحَداِح وصائػٌة مـ إكصار ذلؽ، حتك هاجر الـبل إلقفؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصصريؼتفؿ فاستـؽر َأُبق الدَّ

ُم الؿرأة ويرفع قدرها، فاكطؾؼ إلك رسقل اهلل  ْحَداِح قد جاء بديـ ُيَؽر   ملسو هيلع هللا ىلصفرآه َأُبق الدَّ

 يسللف طـ ُحؽؿ ذلؽ الػعؾ الُؿشقـ
(3)

، فلكزل اهلل لفؿ جقاب ذلؽ مـ السؿاء يف ققلف 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: تعالك

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

،  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرُهْؿ َرُسقُل اهلل »افَ ، [222]البؼرة:  ﴾﮾ َـّ ، َوَأْن ُيَشاِرُبقُه َـّ َأْن ُيماكُِؾقُه

َـّ َمَعُفْؿ فِل اْلُبُققِت، َوَأْن َيْػَعُؾقا ُكؾَّ َشْلٍء إَِلَّ الـَِّؽاَح  «َوَأْن َيُؽ
(4)

. 

ِْ ٕ ًع آٙأتتفاعُو  اهقسآ
 ﴾جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس﴿: لؿا كزل ققلف تعالك

                                      

 (.1/513(، واإلصابة )1/213(، وأسد الغابة )1/213( يـظر: آستقعاب )1)

 .( طـ أكس بـ مالؽ 2977(، والرتمذي )312خرجف مسؾؿ )( يـظر: ما أ2)

 (.57ص(، وأسباب الـزول، لؾسققصل )3/723(، وتػسقر الطربي )2/411( يـظر: تػسقر ابـ أبل حاتؿ )3)

 (.288(، والـسائل )2977(، والرتمذي )312( يـظر: ما أخرجف مسؾؿ )4)
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(1)[245]البؼرة: 
 طـد أبل الدحداح قؾًبا واطًقا 

َ
وففًؿا طؿقًؼا لحؼقؼة ، وطؼاًل متدبًرا، َلِؼل

الدكقا وأخرة، فلخذت أية ترتدد يف كػسف حتك استحقذت طؾك كؾ تػؽقره، فرتك 

بروٍح متػاطؾٍة مع الؼرآن العظقؿ لقسلل طـ  ملسو هيلع هللا ىلصكؾ شلٍء واكطؾؼ يشتد كحق رسقل اهلل 

: ، فؼال أحدهؿاملسو هيلع هللا ىلصهذه أية، فصادف مجقُئف رجؾقـ جاءا يختصؿان طـد رسقل اهلل

ُأقِقُؿ بَِفا  ]الـخؾة[إِنَّ لُِػالٍن َكْخَؾًة َوَأَكا ُأقِقُؿ َحائِطِل بَِفا َفُؿْرُه ُيْعطِقـِل  ،َيا َرُسقَل اهلل»

«، َفَلَبكَأْططِِف إِيَّاَها بِـَْخَؾٍة فِل الَْجـَّةِ : لف ملسو هيلع هللا ىلصَحائِطِل، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل 
(2)

، وطـدئٍذ تدخؾ 

 
 
وقد وجد أمامف الػرصة ساكحة ، ملسو هيلع هللا ىلص أبق الدحداح الذي َكُبَر طؾقف أن ُيَردَّ صؾُب الـبل

َرُسقَل اهلل، إِنَّ اهلل َيا »: فؼال ، ﴾جث مث ىث يث حج مج جح﴿ لقؾبل كداء اهلل

ْحَداِح : ، َقاَل ؟ُيِريُد مِـَّا اْلَؼْرَض   ملسو هيلع هللا ىلصَأِرين َيَدَك يا رسقل اهلل، َفـَاَوَلُف : فَؼاَل ، َكَعْؿ َيا َأَبا الدَّ

َوحائُِطُف فِقِف ِستُِّؿاَئِة  .َقْد َأْقَرْضُت َرب ل َحائِطِل:  َيَدُه، فَؼاَل أبق الدحداح

«َكْخَؾةٍ 
(3)

: فؼال لف ،إلك الرجؾ الذي آثَر كخؾًة يف الدكقا طؾك كعقؿ الجـةذهب ، ثؿ 

ْحَداِح »   بِْعـِل َكْخَؾَتَؽ بَِحائِطِل، َفَػَعَؾ، َفَلَتك َأُبق الدَّ
َّ
َيا َرُسقل اهلل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

  إِك ل ابتعت الـَّْخَؾة بحائطل فاْجعؾفا َلُف، فَؼاَل 
ُّ
ـْ »: مِراًرا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ْذٍق َرَداٍح فِل طِ َكْؿ ِم

ْحَداِح  «اْلَجـَِّة ِْلَبِل الدَّ
(4)

ْذُق الَرَداح هل الـخؾة العظقؿة الؿؾقئة بالثؿار، والعِ 
(5)

، فؼد 

 بستاكف يف الدكقا الػاكقة ببستاٍن خقٍر مـف يف جـات الـعقؿ. باع أبق الدحداح 

َط َوُأمُّ شَيؿْ  ثؿ ذهب أبق الدحداح 
ْحَداِح فِقف َوِطَقاُلَفا، ل َحتَّك َأَتك اْلَحائِ الدَّ

ْحَداِح، َقاَلْت »: َفـَاَدى اْخُرِجل َفَؼْد َأْقَرْضُتُف َرب ل، َفنِك ل بِْعُتُف : َلبَّْقَؽ، َفَؼاَل : َيا ُأمَّ الدَّ

                                      

 (.245البؼرة )سقرة آية  :(، وققؾ11سقرة الحديد )آية ( 1)

حف إلباين يف الصحقحة )2194(، والحاكؿ )7159( أخرجف أحؿد )2)  (.2964(، وصحَّ

(، ويـظر: السؾسؾة الصحقحة 2133(، والبزار )764(، والطرباين يف الؽبقر )4986( أخرجف أبق يعؾك )3)

 .(4/376(، وصحقح تػسقر ابـ كثقر )6/1132)

حف إلباين يف الصحقحة )(، 2194(، والحاكؿ )7159( أخرجف أحؿد )4)  (.2964وصحَّ

 (.1/286) (، ومشارق إكقار2/447( يـظر: لسان العرب )5)
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ْحَداِح : َفَؼاَلْت ، بِـَْخَؾٍة فِل اْلَجـَّةِ  ِصْبَقاكَِفا ُتْخِرُج َما َأْقَبَؾْت َطَؾك ، ثؿ َقْد َربَِح اْلَبْقُع َأَبا الدَّ

ُض َما فِل َأْكَؿامِِفؿْ  «خرجقا مـف جؿقًعا ، ثؿ فِل َأْفَقاِهِفْؿ َوُتـَػ 
(1)

. 

 وغقره أن أبا الدحداح أكشل يؼقل لزوجتف
ُّ
وذكر الؼرصبل

(2)
 : 

َشااااااادِ   هااااااَداِك َرب اااااال ُسااااااُبَؾ الرَّ
 

 إَِلاااااك َسااااابِقِؾ اْلَخْقاااااِر َوالساااااَدادِ  
 

ـَ   اْلَحااااااائِِط بِاااااااْلِقَدادِ بِقـِاااااال مِاااااا
 

 َفَؼااااْد َمَضااااك َقْرًضااااا إَِلااااك التَّـاااااد   
 

 َأْقَرضاااااااُتُف اهلَل َطَؾاااااااك اْطتَِؿااااااااِدي
 

َٓ اْرتِاااااااَدادٍ   ٍـّ َو َٓ َمااااااا ْقِع   بِاااااااالطَّ
 

َّٓ َرَجاااااَء الضااااْعِػ فِاااال اْلَؿَعااااادِ   إِ
 

دِ   َٓ َْو ْٕ  َفاااااااااْرَتِحؾِل بِااااااااالـَّْػِس َوا
 

َٓ شاااااااااؽَّ َفَخْقااااااااارُ   َزادِ  َواْلبِااااااااارُّ 
 

مااااااُف اْلَؿااااااْرُء إَِلااااااك اْلَؿعااااااادِ    َقدَّ
 

 : فلجابتف قائؾة

اااااااااَرَك اهلُل بَِخْقاااااااااٍر َوفااااااااااَرْح   َبشَّ
 

 مِْثُؾاااااَؽ َأدَّى َماااااا لَدْياااااِف َوَكَصاااااْح  
 

 َقااااااْد َمتَّااااااَع اهلُل ِطَقااااااالِل َوَمااااااـْح 
 

ْهااِق اْلااَبَؾْح   ااْقَداِء َوالزَّ  بِاااْلَعْجَقِة السَّ
 

 َقاااْد َكاااَدْح  َواْلَعْباااُد َيْساااَعك َوَلاااُف َماااا
 

 ُصاااقَل الؾقاااالل وطؾقاااف ماااا اْجَتاااَرْح  
 

ہ ہ ہ ھ ﴿: أكزل يف صـقع أبل الدحداح ققلف تعالك ن اهلل إ :وققؾ

[7 - 5]الؾقؾ:  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ
(3)

. 

                                      

(، وتػسقر 2194(، ومستدرك الحاكؿ )7159(، ومسـد أحؿد )4986( يـظر: مسـد أبل يعؾك )1)

 (.3/238الؼرصبل )

 (.3/238(، وتػسقر الؼرصبل )1/233( يـظر: تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان )2)

(، وزاد 5/491(، وتػسقر ابـ ططقة )21/91(، وتػسقر الؼرصبل )5/263يـظر: تػسقر البغقي ) (3)

، وٓ إشؽال أن تتعدد كزلت يف أبل بؽر الصديؼ  :(، وققؾ5/491الؿسقر، ٓبـ الجقزي )

 واهلل أطؾؿ.  .أسباب الـزول
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ٝٔ أبٛ اهٖدسد َْ يف سٚا  اِحٙ٘
فؾؿا كادت الشؿُس أْن تغرب ، أصبح يقًما صائًؿا أنَّ أبا الدحداح » :ُرِوَي 

ـٌ يطرق  صؾب مـ أم   الدحداح أن تجفز لف فُطقره، وقبؾ أن تؼقم مـ مؼامفا جاء مسؽق

قين بؿا طـدكؿ فنين لؿ َأصعؿِ : باهبؿ ويؼقل : الققَم شقًئا، فؼال أبق الدحداح لفا َطشُّ

ثقا أْن جاءت ل طؾقف مرقًة وأصعؿقف، فػعؾْت ذلؽ، فؿا َلبِ ققمل فاثُردي رغقًػا وُصب  

يا أم : الققم شقًئا، فؼال  عؿقين فنين ضعقػٌة لؿ َأصَعؿِ أص: فؼالت ،جاريٌة يتقؿةٌ 

  -فننَّ هذه :الدحداح ققمل فاثُردي رغقًػا وأصعؿقفا
ِ
مـ ذلؽ الؿسؽقـ،  أحؼُّ  -واهلل

قا : ْتفا، فبقـؿا هؿ كذلؽ إذ جاء طؾك الباب سائٌؾ َأسقٌر يـاديفػعؾْت وأصعؿَ  َطشُّ

كؿ وأذلـل  الغريب يف بالدكؿ، فنين أسقٌر يف أيديؽؿ وقد أجفدين الجقع، فبالذي أطزَّ

يا أم الدحداح ققمل فاثُردي رغقًػا وأصعؿل : لَؿا أصعؿتؿقين، فؼال أبق الدحداح

بحث أبق الدحداح يف ، ثؿ الغريب إسقر، فنن هذا أحؼ مـ أولئؽ، فػعؾْت وأصعَؿْتف

أكزل اهلل فقف ن صـقع أبل الدحداح وزوجتف يف ذلؽ الققم مؿا إ: بقتف طـ فطقر لف، وققؾ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿: ققلف تعالك

«[11 -9]اإلكسان:   ﴾ڦ ڦ ڄ
(1)

. 

ََ ُأُسٕدغذ  اعُتٕ ٙ٘
ا ترك الرماة مقاقعفؿ وأوقع ، ويف يقم أُحد دارت الدائرة طؾك الؿسؾؿقـ لؿَّ

 
ُّ
بجراحات شديدة، وُأشقع أكف قتؾ، فخارت  ملسو هيلع هللا ىلصالؿشركقن فقفؿ قتاًل، وأصقب الـبل

معـقيات كثقر مـ جقش الؿسؾؿقـ، وَهؿَّ البعُض بالعقدة إلك الؿديـة، وهـا َبَرَز َدور 

ْحَداِح إْكَصاري الذي َيظفر يف الققت الؿـاسب دائًؿا فجعؾ ، البطؾ الؿجاهد َأُبق الدَّ

                                      

 (.4/377وزاد الؿسقر )(، 5/418(، وتػسقر ابـ ططقة )4/535( يـظر: تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان )1)
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ـُ : يصقح  ، أكا ثابُت ب
َّ
 إلل

َّ
د  يا معشر إكصار، إلل  ملسو هيلع هللا ىلصالدْحداح، إْن كاَن ُمَحؿَّ

 ٓ َيُؿقت
ٌ
 ُركؿ.ُرُكؿ وكاِص فننَّ اهلل ُمْظفِ  :فؼاتِؾقا طـ ديـؽؿ، ُقتِؾ فننَّ اهلَل حل

فـفض إلقف كػر مـ إكصار، فجعؾ َيْحِؿُؾ بؿـ معف مـ الؿسؾؿقـ طؾك الؿشركقـ، 

صدوهؿ طـفؿ فصؿدوا لؽتقبة مـ أشرس فرساهنؿ كاكت تؼتؾ يف الؿسؾؿقـ قتاًل حتك 

َأْوَدْت بحقاهتؿ جؿقًعا طؾك أرض  مـؽرةً  بعدما ُجرح أبق الدحداح ومـ معف جراحاٍت 

فؼد وجدوه بعد الؿعركة يف دمائف يؾتؼط أكػاَسف فُحِؿَؾ إلك  ُأُحد، إٓ أبا الدحداح 

بقتف جريًحا
(1)

. 

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
صابًرا محتسًبا وهق يعاين مـ آٓم ما وقع  وبعد فرتةٍ طاشفا أبق الدحداح 

بف مـ صعـات وضربات يقم أحد اكتػضت بف هذه الجروُح الغائرُة لُتؾحَؼف بركب 

الشفداء، ولقرى وطد اهلل الذي يـتظره يف جـات الـعقؿ
(2)

. 

 
ُّ
خرج مع الـاس يف جـازتف التل ، ثؿ طؾك أبل الدحداح  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صؾك الـبل

 
ُّ
، طـد قربه حتك ُدفـ ملسو هيلع هللا ىلصضؿت جؿًعا غػقًرا مـ الؿفاجريـ وإكصار، فجؾس الـبل

مـاقَب أبل الدحداح وصـقَعف يقم  ملسو هيلع هللا ىلصَر َفَتذكَّ ، والـاس مـ حقلف ،قام فركب فرسفثؿ 

ق ببستاكفصت ـْ حقلف فتحركت شػتاه الشريػتان بؽؾؿات تخؾؾت مسامع، دَّ فؼال  ،َم

ْحَداِح فِل اْلَجـَّةِ » :ملسو هيلع هللا ىلص ـْ ِطْذٍق ُمَدلًّك ِْلَبِل الدَّ «َكْؿ ِم
(3)

. 

                                      

 (.7/99(، واإلصابة )1/441(، وأسد الغابة )1/312( يـظر: آستقعاب )1)

 ( كػس الؿصادر السابؼة.2)

: ما طؾقف -بؽسر العقـ -ذقطِ  :(، وكؾؿة7157(، وابـ حبان )21944(، وأحؿد )965( يـظر: مسؾؿ )3)

(، ومشارق إكقار 2/447ن العرب )الرصب، وبالػتح: الـخؾ، وقد ضبط هبؿا، ويـظر: يف ذلؽ لسا

 (.1/286طؾك صحقح أثار )
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: هـقئًا لؽ الشفادة يا أبا الدحداح، ولؼد صدق مـ قال: ويف الختام إين ٕققل

، فؼد ربح [7 - 5]الؾقؾ:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

 
ِ
لؼد رأيـاك ِطؿالًقا يف ساحة البذل والعطاء، وفارًسا  بقُعؽ، وُقبؾت صدقُتؽ، وواهلل

 .!َؽ وأروع فَِعالَ  َؽ بطاًل مِغقاًرا يف مقدان الؼتال، حتك صدقؽ اهلل وطده، فؿا أروطَ 

 
ِ
فنهنا بحؼ زوجة  :الدحداح ٓ تؼؾ روطًة وُكْباًل طـ مقاقػؽ إنَّ مقاقػ أم   وواهلل

وف وتعقـف طؾقف، ولؼد وقْػُت أمامفا مـبفًرا صالحة، كِْعَؿ البطاكُة لزوجفا تلمره بالؿعر

وهل تزيُد زوَجفا إقداًما كحق ربف بؽؾؿات قؾقؾة الؿباين كثقرة الؿعاين خرجت مـ 

ْحَداِح »: لساٍن صادق لؿ يرتدد ولؿ يتؾعثؿ وهل تؼقل ولؼد ، «َقْد َربَِح اْلَبْقُع َأَبا الدَّ

ُض َطَؾك ل ُتْؼبُِؾ كادت طقـل أن َتسقَؾ دمقُطفا وه ِصْبَقاكَِفا ُتْخِرُج َما فِل َأْفَقاِهِفْؿ َوُتـَػ 

 ٕكف لؿ ُيْصبْح مؾؽفؿ. :َما فِل َأْكَؿامِِفْؿ مـ ثؿرات البستان

ثؿ ُتطِؾ طؾقـا بطاطٍة لزوجفا ٓ حدود لفا صالؿا كاكت يف ُسُبؾ الخقرات، فؾؿ 

إسقر، ، ثؿ ةالقتقؿ، ثؿ تتعؽر ولؿ تغضب طـدما أمرها يقم صقمفؿا بنصعام الؿسؽقـ

 العالؿقـ. رب   ةتسارع معف كحق مرضا بؾ كاكت

كؾ هذه الؿقاقػ أمام كاضريؽ لرأيت أن هذا  -أيفا الؼارئ الؽريؿ -ولق َجَؿْعَت 

الصحابل الجؾقؾ الُؿسارُع يف ُسبؾ الخقرات كاكت خؾػف زوجة مممـة صادقة ُتعقـف 

 
ّ
لَِقتَِّخْذ َأَحُدُكْؿ َقْؾًبا َشاكًِرا، »: ملسو هيلع هللا ىلصطؾك ما وصؾ إلقف، وطـدئٍذ تتجؾك ققؿُة وصقة الـبل

«َوَزْوَجًة ُمْمِمـًَة ُتِعقـُف َطَؾك َأْمرِ اْْلِخَرةِ ، َولَِساًكا َذاكًِرا
(1)

. 

 
ِ
  .¶ ر يف حؼفؿاصمفؿا كتب الؼؾؿ يف مدحفؿا سقؼ وواهلل

 ،اسيِّصاألً َذاِححعي أتي الذَّ اهلُل يسض

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

                                      

حف إلباين يف صحقح الجامع )1856ـ ماجف )ب(، وا22437( أخرجف أحؿد )1)  (.4419(، وصحَّ
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 اَى تُي َحشٍبَأُتى ُسفي

 

َْ فٔ٘ ّْ ًّ دخَى داَز أبٛ ُضفٚا ًٔ  آ
، ُضؾؿ يف ملسو هيلع هللا ىلصإن سطقر هذه الصػحات ُتْبرُز سقرة رجؾ مـ أصحاب رسقل اهلل 

َـّ بعض الؿسؾؿقـ  التاريخ ُضؾًؿا طظقًؿا، واهنالت طؾقف وطؾك آل بقتف آفرتاءات، حتك َض

 أكف لؿ يسؾؿ أصاًل.

أن صػحات التاريخ قد سطرهتا أقالٌم طديدة، طؽست يف تسطقرها  :وسبب ذلؽ

ٕحداثف اتجاهات أصحاهبا الؿختؾػة، وإن مـ أطظؿ هذه إقالم أثًرا يف تشقيف 

 
 
 ضالراف وتحريػ التاريخ اإلسالمل العظقؿ أقالم آتجاه الشقعل

 
 :بؿختؾػ صرائؼف ل

 ؿ.ن َسبَّ الصحابة وتؽػقرهؿ مـ أصقل معتؼداهتإحقث 

ـْ خرج مـ تحت َطَباَءتِفؿ مـ دطاة  ْقَن أكػسفؿ بالُؿستشرققـ، وَم ـْ ُيَسؿُّ كؿا أن َم

التغريب، قد أصؾؼقا العـان ٕقالمفؿ الُؿغِرضة لرتسؿ صقَرًة قبقحًة لتاريخـا ٓ أصؾ 

 تطعـ يف خقر قروكـا. لفا يف الحؼقؼة، وكلن هذه إقالم يف أيديفؿ خـاجرُ 

ـَ أن اهلل سبحاكف قد تعفد بحػظ ديـفولؽـف قد فات همٓء ا ن الطعـ أو، لُؿْرِجػق

يف كؼؾة هذا الديـ لقس مـ ورائف قصٌد إٓ الطعـ يف الديـ كػسف، فؿـ أجؾ ذلؽ أْلَفؿ 

روا صاقاهتؿ وأوقاهتؿ  اهلل صائػًة مـ أولقائف الصالحقـ، والعؾؿاء الرباكققـ أن ُيَسخ 

ػ والتشقيف، قد َأْفـَقا أطؿارهؿ يف كؼؾ هذا لقحػظقا لألمة تاريخ أسالففؿ مـ التحري

لقعؾؿ الؿتخصص  :التاريخ لـا وفؼ مـفج طؾؿل ُمـِْصٍػ، يؼقم طؾك دقة كؼؾ الرواية

 الـاضر يف سـدها ومتـفا صحتفا مـ ضعػفا.

وإن مـ الصحابة الؽرام الذيـ ُهتَِؽت أْطَراُضُفؿ واهنالت طؾقفؿ آفرتاءات 
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ـُ َحْرٍب  :الصحابل الجؾقؾ  .◙َأُبق ُسْػَقاَن ْب

ولألسػ الشديد أن بعض الدطاة الُؿخؾصقـ سؾطقا الضقء يف خطبفؿ ومقاطظفؿ 

طؾك مرحؾة كػر أبل سػقان وجاهؾقتف، وغػؾقا طـ مرحؾة إسالمف وجفاده وذكر مـاقبف، 

ْكُر وذلؽ طـ غقر قصد مـفؿ، مؿا أدَّى إلك أن كثقًرا مـ الؿسؾؿقـ إذا مرَّ طؾك مسامعف ذِ 

أبل سػقان ُرِسَؿْت أمام طقـقف صقرة ذلؽؿ الرجؾ الؿشرك الذي كان يؼقد جققش 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالُؽػِر لحرب رسقل اهلل 

ظفر لؾؿسؾؿقـ وغقرهؿ الحؼقؼة الؿذهؾة التل يرون مـ ن َحِريًّا بـا أن كُ الذا ك

خاللفا روطة اإليؿان الذي إذا خالطت َبشاَشُتُف الؼؾقَب يتحقل الؿعاكد طابد إوثان 

 إلك مممـ طابد مـ أولقاء الرحؿـ. 

(1)ُتُِٕٚٗكُبٕ امُسٕ ُٗط
 

ـِ َطْبِد  ـِ َطْبِد َشْؿِس ْب ـِ ُأَمقََّة ْب ـُ َحْرِب ْب ل ْبـ كالب بـ صَمـَاٍف ْبـ قهق َصْخُر ْب

، وأمف هل
ُّ
الؿممـقـ  ة بـت َحَزن الفاللقة، طؿة أم  صػقَّ  :مرة بـ كعب ْبـ ُلمي، الؼرشل

 مقؿقكة بـت الحارث زوج الـَّ 
ُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصبل

ُيَؽـَّك بَِلبِل حـظؾة، لقلده حـظؾة الذي ُقتَِؾ يقم بدر َكافًِرا، ولؽـف  وكان 

 أبل سػقان.  :مشفقر بؽـقتف إخرى

 قد و
 
ه طبد يف َجد   ملسو هيلع هللا ىلصحقث إكف يؾتؼل مع رسقل اهلل ، وصقدة ملسو هيلع هللا ىلص كاكت طالقتف بالـبل

أم )ففق والد أم الؿممـقـ رمؾة بـت أبل سػقان ، ملسو هيلع هللا ىلصمـاف، وأكف ِصْفُر َرُسْقل اهلل 

ـُ طؿة أم الؿممـقـ مقؿقكة بـت الحارث زوج رسقل اهلل (حبقبة  .ملسو هيلع هللا ىلص، كؿا أكف اب

                                      

 (.3/333(، واإلصابة )3/9(، وأسد الغابة )3/416(، والسقر )2/714( يـظر: آستقعاب )1)
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َِ قبَىٕ عّ سٚأت ُبرْٝ (1)اإلضال
 

 ، ر سـقـشيف مؽة قبؾ حادثة الػقؾ بع ُولد أبق سػقان 
ٍّ
 طريِؼ  يف بقت قرشل

 .مـ كتب بالعربقة يف قريش وكان أبقه صخر بـ حرب أوَل ، الـسب والؿؽاكة

واشتغؾ ، يف قريش حتك أصبح مـ ساداهتا وأشراففا َوَشبَّ أبق سػقان 

 .بالتجارة حتك أصبح مـ أشفر تجار العرب

وكاكت قريش قد جعؾت لف راية الرؤساء الؿعروفة بالعؼاب، َوَكاَن ٓ يحبسفا إٓ 

الحرب اجتؿعت قريش فقضعت تؾؽ الراية بقد الرئقس، وكان  رئقس، فنذا حؿقِت 

 طتبة بـ ربقعة، وأبق جفؾ، وأبق سػقان.: أفضؾ قريش فِل الجاهؾقة رأيًّا ثالثة: يؼال

هاشؿ ققية، حقث كان العباس طؿ رسقل اهلل وكاكت صؾتف ببـل طبد الؿطؾب بـ 

  .-أيًضا -ولؿا بقـفؿ مـ الؼرابة، صديؼف وكديؿف يف الجاهؾقة ملسو هيلع هللا ىلص

العديد مـ الزوجات، وأكجب مـفـ العديد مـ  وقد تزوج أبق سػقان 

وأم حبقبة، وتزوج مـ  ،أم حبقب التل ولدت لف حـظؾة :البـقـ والبـات، فؿـ زوجاتف

زيـب بـت كقفؾ الؽـاكقة التل ولدت لف إمقر الؿجاهد الشفقد يزيد بـ أبل سػقان، 

فل هـد بـت طتبة بـ ربقعة ابـة أحد سادات العرب يف الجاهؾقة فأما أقرب زوجاتف إلقف 

 لدت لف معاوية وطتبة وجقيرية وأم حؽقؿ.وأشراففؿ، وقد وَ 

َِ َٞ ُتػسُق عوٟ أزِض مشُظ اإلضال  ًل
 
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص ولؽـفا لؿ تشرق بعد يف قؾب أبل سػقان، بؾ كان أحد الذيـ واجفقا الـبل

 بعاصػة مـ الؽػر والتؽذيب.

ولؽـ العجقب أكؽ إذا قؾَّبت صػحات السقرة الـبقية مـذ بداية كزول القحل طؾك 

                                      

 (.7/317(، وأسد الغابة )4/1677وآستقعاب )(، 1/69( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)
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ػقان يتطاول فقف طؾك إلك غزوة بدر فنكؽ ٓ تؽاد تجد َمْققًِػا فرديًّا ٕبل س ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 
 
يسبُّف، كؿا كان يػعؾ أبق جفؾ، وأبق لفب، وطؼبة بـ أبل معقط وغقرهؿ، ، أو ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 
 
ـْ َدَخَؾ َداَر َأبِل ُسْػَقاَن َفُفَق : ملسو هيلع هللا ىلصإِكََّؿا َقاَل َرُسقُل اهلل »: أكف قال بؾ َوَرَد طـ َثابٍِت اْلُبـَاكِل َم

ـٌ  َنَّ َرُسقَل اهلل  :(آِم
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصٕ َة َفَدَخَؾ َداَر َأبِل ُسْػَقاَن َأمِ َفَؼاَل ، َكاَن إَِذا ُأوِذَي َوُهَق بَِؿؽَّ

ةَ  ـَ : َيْقَم َفْتِح َمؽَّ ـْ َدَخَؾ َداَر َأبِل ُسْػَقاَن َفَؼْد َأِم «َم
(1)

. 

فؼد ققؾ لف ، وذلؽ الحال مـ أبل سػقان كابٌع مـ َسِجقَّة تؽؿـ يف أطؿاق شخصقتف

ـَ الَما َبَؾَغ »: يقًما
َجَعؾُت َبقـل وبقـف  اًل إٓجَما َخاَصْؿُت ر: الق، ؟ا َتَرىمَرِف شبَؽ مِ

ؾح َمقضًعا «لؾصُّ
(2)

. 

  :ومؿا يميد ذلؽ
َّ
لؿا دطا طؾك قريش يف مؽة فلصاهبؿ الؼحط لؿ تجد  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـبل

 غقر أبل سػقان، وإلقؽ ُخالَصُة الؼصة. ملسو هيلع هللا ىلصقريٌش أحًدا يؿؽـ أن يشػع لفؿ طـد رسقل اهلل 

ُبقُه َواْستَْعَصْقا  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ َرُسقَل اهلل »: جاء يف الصحقحقـ ْساَلِم َفَؽذَّ َدَطا ُقَرْيًشا إَِلك اإْلِ

ـَ الـَّاِس إِْدبَاًرا َدَطا 
ا َرَأى مِ ـَ َكِسـِِل ا: َطَؾقِْفْؿ فَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾقِْف، فَؾؿَّ لؾَُّفؿَّ َأِطـِّل َطَؾْقِفْؿ بِِسـِق

َوَجْفٌد َحتَّك َأَكُؾقا اْلِعَظاَم َواْلُجُؾقَد َوالَؿْقَتَة َوالِجَقَػ، َفَلْكَزَل اهلُل  ، َفَلَصاَبُفْؿ َقْحطٌ ُيقُسَػ 

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: َتَعاَلك

ـْ [11 - 11]الدخان: 
َخاِن مِ َؿاِء َفَقَرى َبْقـَُف َوَبْقـََفا مِثَْؾ الدُّ ُجُؾ َيـُْظُر إَِلك السَّ ، فَجَعَؾ الرَّ

َخانِ ، َواْلُجقعِ  اْلَجْفدِ  َْرِض َكَفْقَئِة الدُّ ْٕ ـْ ا
َربَّـَا اْكِشْػ َطـَّا : َفَدَطْقا فؼالقا، َوَجَعَؾ َيْخُرُج مِ

ـُ َحْرٍب  دُ : َفَؼاَل  ،الَعَذاَب إِكَّا ُمْممِـُقَن، َفَلَتاُه َأُبق ُسْػَقاَن ْب إِكََّؽ ِجئَْت َتلُمُر بَِطاَطِة ، َيا ُمَحؿَّ

ِحؿِ اهلل َوبِِصَؾِة  َفاْدُع اهلَل َأْن َيْؽِشَػ َطـُْفْؿ، فاستجاب لف ، َوإِنَّ َقْقَمَؽ َقْد َهَؾُؽقا، الرَّ

َفاْسَتْسَؼك َلُفْؿ، وَدَطا ربف َفَؽَشَػ َطـُْفْؿ، َفُسُؼقا اْلَغقَْث، وَأْصَبَؼْت َطَؾْقِفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقُل اهلل 

                                      

 (.13/131(، وهتذيب الؽؿال )23/441(، وتاريخ دمشؼ )1/69( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.23/471( تاريخ دمشؼ، ٓبـ طساكر )2)
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ُفؿَّ َحَقاَلْقـَا َوََل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َسبًْعا، فَشَؽا الـَّاُس َكْثَرَة الَؿَطِر، فَؼاَل َرُسقُل  ، َفاْكَحَدَرِت  َطَؾْقـَاالؾَّ

ـْ َرْأِسِف، َفَس  َحاَبُة َط َفاِهَقُة َطاُدوا إَِلك ُكْػِرِهْؿ، قُ ؼَ السَّ ا َأَصاَبْتُفْؿ الرَّ ا الـَّاُس َحْقَلُفْؿ، َفَؾؿَّ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: َفَلْكَزَل اهلُل تعالك

﮵  ﮶  ﮿  ﯀ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮻  ﮼ ﮽﮾  ﮺  ﮷ ﮸﮹ 

   «َفاْكَتَؼَؿ اهلُل مِـُْفْؿ َيْقَم َبْدرٍ  [16 -12]الدخان:  ﴾﯁ 
(1)

. 

 
 
  ولؽــا ٓ كـػل بذلؽ أكف كان أحد أفراد الؿجؾس الؼرشل

 
الذي يخطط  القثـل

 الـاس طـفا. لقأد دطقة اإلسالم يف مفدها وصد  

 ٓاٗضَٚد قسٍٙؼ قا٢َد ٗٓلرا أصبَح
 
ُّ
وأصحابف إلك الؿديـة َطَدْت قريٌش طؾك أمقالفؿ فاغتصبقها،  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا هاجر الـبل

ًٓ فجعؾقا مـفا قافؾة تجارية تذهب إلك الشام  وجعؾقا أبا سػقان أمقرها.، وجؿعقا طؾقفا أمقا

فؼال لفؿ ، الؼافؾة، وطـد طقدهتؿ جاءت أخبارها إلك الؿسؾؿقـ وبالػعؾ خرجِت 

 
ُّ
ُؾُؽُؿقَها  بِتَِجاَرِة ُقَرْيٍش، َفاْخُرُجقا َلَفا، لََعؾَّ اهللَ ُسْػقَاَن َقافًَِل  َهَذا َأبُق»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل «ُيـَػِّ

(2)
. 

 
ُّ
رجؾقـ يتحسسان إمر، وكان أبق سػقان  ملسو هيلع هللا ىلصوقبؾ أن يتحرك الؿسؾؿقن أرسؾ الـبل

فؾؿا دكا مـ أرض الحجاز أخذ يسلل ، يتؾؼط أخبار الؿسؾؿقـ، أثـاء طقدتف حذًرا يؼًظا

 
 
ـْ َأَحدٍ »: وأصحابف، حتك لؼل ققًما فسللفؿ ملسو هيلع هللا ىلص الركبان طـ الـبل

ٓ إِٓ : َقاُلقا؟ َهْؾ َرَأْيُتْؿ مِ

، فَؼاَل  ـِ كََقاِضُح : َفَلَخَذ اْلبَْعَر َفَػتَُّف َفنَِذا فِقِف الـََّقى، َفَؼاَل ، َفَلَرْوهُ ، َأُروكِل ُمـَاَخ ِرَكابِِفَؿا: َرُجَؾْق

  يثرَب 
ِ
فلخذ ، فعؾؿ بدهائف أن الرجؾقـ مـ أهؾ الؿديـة، وأهنؿا طقـ لؾؿسؾؿقـ ،!واهلل

 
 
َة ُيْخبُِرُهْؿ بَِؿِسقِر الـَّبِل «ملسو هيلع هللا ىلصصريؼ ساحؾ البحر، وكتب إَِلك َأْهِؾ َمؽَّ

(3)
. 

                                      

 (.2798(، ومسؾؿ )4822 ،4821 ،4819 ،4547 ،4546 ،4496 ،4416 ،1121)( يـظر: البخاري 1)

 ( بسـد صحقح.923البقفؼل يف الدٓئؾ )( أخرجف 2)

 (.923(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )2/18( يـظر: الطبؼات الؽربى، ٓبـ سعد )3)
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وبذلؽ كجا أبق سػقان مـ لؼاء الؿسؾؿقـ، وخرجت قريٌش لؼتال الؿسؾؿقـ يف 

وأمقة بـ خؾػ ، كلبل جفؾ، وطتبة بـ ربقعةبدر فؼتؾ اهلُل صـاديَدهؿ وزطؿاَءهؿ 

 ؿ زطامتفا بعد هالك همٓء إٓ أبا سػقان.فؾؿ تجد قريٌش أحًدا يتسؾَّ ، وغقرهؿ

وأصبح مع ذلؽ يحؿؾ يف ، وهؽذا أصبح أبق سػقان قائد قريش وسقدها الؿطاع

يحؿؾ صدره إلك جـب طداوة اإلسالم ثلًرا لقلده حـظؾة الذي ُقتَِؾ يقم بدر َكافًِرا، و

 طؾك طاتؼف ثلر امرأتف هـد التل ُقتَِؾ أبقها وأخقها وطؿفا يف كػس الؿعركة.

ودخؾ أبق سػقان بذلؽ صقًرا جديًدا يف حقاتف، أضحك يؼقد فقف الحرب ضد 

ِقيِؼ يف السـة الثاكقة مـ الفجرة إلك أن قاد جقش  اإلسالم بـػسف، بداية مـ غزوة السَّ

 ؿس مـ الفجرة. إحزاب الذي حاصر الؿديـة سـة خ

ًّٞٔ ً٘اقٔف ًٔ قبَى ٕ اهِبٚو  ٕإضال
 
ُّ
إلك الؿديـة وهاجر معف مـ أسؾؿ مـ آل بقتف طؾقفؿ رضقان اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصهاجر الـبل

لؿ تستطع أن هتاجر مع أبقفا فؼد مـعفا زوجفا أبق  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـ زيـب بـت رسقل اهلل 

  .العاص بـ الربقع الذي كان َكافًِرا آكذاك

يف  ▲مع الؿشركقـ يقم بدر أرسؾت زيـب  يف إْسرِ ولؿا وقع أبق العاص 

 ، فدائف
ُّ
 .ويسؿح لفا بالفجرة، بشرط أن ُيخؾل سبقؾ زيـب ملسو هيلع هللا ىلصفلصؾؼف الـبل

، وكان ▲خرج بزيـب وبالػعؾ رجع أبق العاص إلك مؽة وأمر أخاه أن يَ 

 
ُّ
َْكَصاِر َفَؼاَل لفؿا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ْٕ ـْ ا

ـَ َحاِرَثَة َوَرُجاًل مِ ـِ َيلِجَج »: بعث َزْيَد ْب ُكقَكا بَِبْط
(1)

َحتَّك  

«َفَتْصَحَباَها َحتَّك َتلتَِقا بَِفا، َتُؿرَّ بُِؽَؿا َزْيـَُب 
(2)

. 

                                      

ـْ التَّـِْعقؿ، كؿا يف طقن الؿعبقد )1)
 (.6/129( ُهَق َمْقِضع َقِريب مِ

ـف إلباين وإركاؤوط.4316(، والحاكؿ )2692( أخرجف أبق داود )2)  (، وحسَّ
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ـُ  وكان ٕبل سػقان وامرأتف يف رحؾة هجرة زيـب مققٌػ كبقٌؾ يرويف لـا َطْبُد اهلل ْب

ـِ َحْزٍم بؼقلف ـِ َطْؿِرو ْب ِد ْب ـِ ُمَحؿَّ ـْ َزْيـََب بِـِْت َرُسقِل اهلل »: َأبِل َبْؽِر ْب ْثُت َط  ملسو هيلع هللا ىلصُحد 

ـِ َربِقَعةَ : َقاَلْت  َة إَِلك َأبِل َتبَِعتْـِل ِهـُْد بِـُْت ُطْتَبَة ْب ُز بَِؿؽَّ َيا بِـَْت : َفَؼاَلْت  ،َبْقـََؿا َأَكا َأَتَجفَّ

ـَ الؾُُّحقَق بَِلبِقِؽ؟ َفُؼْؾُت  ٍد، َأَلْؿ َيْبُؾْغـِل َأكَِّؽ ُتِريِدي َأِي : َما َأَرْدُت َذلَِؽ، َفَؼاَلْت : ُمَحؿَّ

َٓ َتْػَعؾِل  ، ا يَ  ،اْبـََة َطؿٍّ ـَ بِِف ْرفُ إِْن َكاَكْت َلَؽ َحاَجٌة فِل َمَتاٍع مِؿَّ ُؼ بِِؽ فِل َسَػِرِك َوَتْبُؾِغق

 : إَِلك َأبِقَؽ َفنِنَّ ِطـِْدي َحاَجَتِؽ، َقاَلْت َزْيـَُب 
ِ
ـْ َما ُأَراَها َقاَلْت َذلَِؽ  َواهلل

َّٓ لَِتْػَعَؾ، َوَلؽِ إِ

ـْ َجَفاِزي َقِدَم َحْؿِقي 
ا َفَرْغُت مِ ْزُت َفَؾؿَّ ِخْػُتَفا، َفَلْكَؽْرُت َأْن َأُكقَن ُأِريُد َذلَِؽ، َفَتَجفَّ

َم لِل َبِعقًرا َفَركِْبُتُف َوَأَخَذ َقْقَسُف وكِـَاَكَتُف َفَخرَ  بِقِع َأُخق َزْوِجل، َفَؼدَّ ـُ الرَّ ـَاَكُة ْب
َج بِل َكَفاًرا كِ

َث بَِذلَِؽ ِرَجاُل ُقَرْيٍش، َفَخَرُجقا فِل َصَؾبَِفا َحتَّك ، َيُؼقُدَها َ فِل َهْقَدٍج َلَفا، َفَتَحدَّ
َوِهل

ـِ  ـِ َأَسِد ْب ـِ اْلُؿطَّؾِِب ْب َْسَقِد ْب ْٕ ـُ ا ـْ َسَبَؼ إَِلْقَفا َهبَّاُر ْب ُل َم َأْدَرُكقَها بِِذي ُصًقى، َفَؽاَن َأوَّ

ى َطْبدِ  ُطَفا َهبَّاٌر  ،اْلُعزَّ ـْ َبـِل َأبِل ُطَبقٍْد بِنِْفِريِؼقََّة ُيَرو 
ـُ َطْبِد َقْقٍس اْلِػْفِريُّ َلَؼَراَبٍة مِ َوَكافُِع ْب

ا ِريَعْت َصَرْحُت َذا   فِل َهْقَدِجَفا، َوَكاَكِت اْلَؿْرَأُة َحاماًِل فِقَؿا َيْزُطُؿقَن، َفَؾؿَّ
َ
ْمِح َوِهل بِالرُّ

َّٓ َوَضْعُت فِقِف َسْفًؿا: َقاَل ، ثؿ ا، َفَبَرَك َحْؿُقَها َوكََثَؾ كِـَاَكَتفُ َبْطـِفَ  ، َٓ َيْدُكق مِـ ل َرُجٌؾ إِ

ـْ ُقَرْيشٍ 
ٍة مِ َل الـَّاُس َطـُْف، َوَأَتك َأُبق ُسْػَقاَن فِل ِجؾَّ ُجُؾ، ُكػَّ َطـَّا : َفَؼاَل  ،َفَتَؾؽَّ َأيَُّفا الرَّ

إِكََّؽ َلْؿ ُتِصْب، : َفَؼاَل  ،ُكَؽؾ َؿَؽ، َفَؽػَّ َفَلْقَبَؾ َأُبق ُسْػَقاَن َحتَّك َوَقَػ َطَؾْقفِ َكْبَؾَؽ َحتَّك 

َوَما َدَخَؾ  ،َوَقْد َطَرْفَت ُمِصقَبتَـَا َوَكْؽَبتَـَا ،َخَرْجَت بِاْلَؿْرَأِة َطَؾك ُرُءوِس الـَّاِس َطاَلكَِقةً 

دٍ  ـْ ُمَحؿَّ
ُـّ ال، َطَؾْقـَا مِ ـَ َفَقُظ ـْ َبْق

ـَّاُس َوَقْد ُأْخِرَج بِاْبـَتِِف إَِلْقِف َطاَلكَِقًة َطَؾك ُرُءوِس الـَّاِس مِ

تِل َكاَكْت  ـْ ُمِصقبَتِـَا الَّ ـْ ُذلٍّ َأَصاَبـَا َط ـٌ ، َأْضُفِرَكا َأنَّ َذلَِؽ َط ، َوإِنَّ َذلَِؽ َضْعٌػ بِـَا َوَوَه

ـْ َأبِقفَ  ـِ اْرِجْع بِاْلَؿْرَأةِ  ،ا َحاَجةٌ َوَلَعْؿِري َما َلـَا َبَحْبِسَفا َط ْقُت ، َوَلؽِ َحتَّك إَِذا َهَدَأ الصَّ

ا َث الـَّاُس َأكَّا َقْد َرَدْدَكاَها َفِسْر بَِفا ِسرًّ َفَرَجَع َفَلَقاَمْت ، َفَػَعَؾ : َقاَل ، َفَلْلِحْؼَفا بَِلبِقَفا ،َوَتَحدَّ

ْقُت َخَرَج بِفَ  ـِ َحاِرَثَة َوَصاِحبِفِ َلَقالًِقا َحتَّك إَِذا َهَدَأ الصَّ ، ا َلْقاًل َحتَّك َسؾََّؿَفا إَِلك َزْيِد ْب
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«ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼِدَما بَِفا َطَؾك َرُسقِل اهلل 
(1)

. 

ُٚدخَى اهلُل يف زمحٔتٕ ًّ ٙػ  ا١ُه
لق كظرَت كظرة متلمؾ يف حال أبل سػقان أثـاء الحروب التل خاضفا ضد 

حقـ ترى أبا سػقان لقس بقـف وبقـ وذلؽ ، الؿسؾؿقـ لرأيَت طجًبا مـ طجائب الَؼَدرِ 

وٓ شؽ أهنا إرادة اهلل الذي كتب ٕبل ، يؽتب اهلُل لف يف كؾ مرة الـجاة، ثؿ الؼتؾ شلء

َها الؼرآن يف ققل اهلل تعالك، سػقان أن يؿقت ُمسؾًؿا : وهذه هل الحؽؿة التل َجالَّ

 .[25 :الػتح]  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿

أن  يف معركة أحد كاد حـظؾة بـ أبل طامر  :فػل السـة الثالثة مـ الفجرة

ِرًكا جاء فؼتؾ حـظؾة، فـجا أبق سػقانشيؼتؾ أبا سػقان وقد طاله بسقػف لقٓ أن مُ 
(2)

. 

 
ُّ
يف  طؿرو بـ أمقة الضؿري  ملسو هيلع هللا ىلصويف السـة الرابعة مـ الفجرة أرسؾ الـبل

ولؽـ الؼدر حال بقـفؿ وبقـف ،سرية لؼتؾ أبل سػقان
(3)

. 

حاصر جقش إحزاب الؿديـة بؼقادة أبل سػقان،  :الخامسة مـ الفجرةويف السـة 

  وكاد حذيػة بـ القؿان 
ُّ
َيا »: ملسو هيلع هللا ىلص أن يؼتؾ أبا سػقان، وذلؽ حقـ قال لف الـبل

َـّ ، ُحَذْيَػةُ  َحتَّك َتْلتَِقـل، َوََل شقئًا اْذَهْب َفاْدُخْؾ فِل الَْؼْقِم َفاْكُظْر َما َيْػَعُؾقَن، َوََل ُتْحِدَث

يُح َوُجـُقُد اهلل َتْػَعُؾ َما : ، َقاَل حذيػةَتْذَطْرُهْؿ َطَؾلَّ  َفَذَهْبُت َفَدَخْؾُت فِل اْلَؼْقِم، َوالر 

َٓ تُ  َٓ بِـَاًء، َفَرَأْيُت َأبَا ُسْػَقاَن َيْصؾِل َضْفَرُه بِالـَّاِر، َتْػَعُؾ  َٓ َكاًرا َو ِؼرُّ َلُفْؿ قِْدًرا، َو

ََصبُْتفُ ، َفَلَرْدُت َأْن َأْرمَِقفُ  ،بِِد اْلَؼْقسِ َفَقَضْعُت َسْفًؿا فِل كَ  َٕ َفَذَكْرُت َقْقَل ، َوَلْق َرَمقُْتُف 

                                      

ـِ َأبِل َبْؽٍر َوَزْيـََب 6835خرجف الحاكؿ )أ( 1)  ْب
ِ
ـَ َطْبِد اهلل ، ╚(، وقال: َهَذا َحِديٌث فِقِف إِْرَساٌل َبْق

ـِ ُمْخَتَصًرا. ْقَخْق ُه َلَحَؽْؿُت َطَؾك َشْرِط ُمْسؾٍِؿ. َوَقْد ُرِوَي بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح َطَؾك َشْرِط الشَّ َٓ  َوَلْق

 (.1/411(، والسقر )1/381)( يـظر: آستقعاب 2)

 (.4/81(، والبداية والـفاية )2/79( يـظر: تاريخ الطربي )3)
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َٓ َطْفُد َرُسقِل اهلل َوََل َتْذَطْرُهْؿ َطَؾلَّ : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل   َحتَّك َتْلتَِقـِلشقًئا ََل ُتْحِدْث  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْق

«َلَؼَتْؾُتُف بَِسْفؿٍ 
(1)

. 

  :لؾفجرةويف السـة السادسة 
ُّ
هتؿ قريش وأصحابف لؾعؿرة فصدَّ  ملسو هيلع هللا ىلص خرج الـبل

بزطامة أبل سػقان طـ البقت الحرام، وكاد الؼتال أن َيـَْشَب بقـ الػريؼقـ، ولق اقتتؾقا 

، فحؼـ اهلل دماءهؿ لِحَؽٍؿ بقَّـَفا اهلُل سبحاكف يف ققلف الػريؼقـ ٕريؼت دماٌء كثقرة مـ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ :تعالك

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ الؼتال بقـفؿا فؽان مـ ِحَؽؿ كػ   [25 - 24]الػتح:  ﴾ک

كؿا كان ، لُِقْدِخَؾ يف اإلسالم بعد ذلؽ مـ يشاء مـ كػار مؽة :أي ،[25]الػتح:  ﴾ڎ 

الحال مع أبل سػقان وغقره
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف  -ولؼد أشار الؼرآن إلك هذا الؿعـك يف مقضع آخر حقـ قال اهلل تعالك

 ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: -والؿممـقـ

 .[7]الؿؿتحـة: 

طباسفؼد ُرِوَي طـ أبل هريرة وابـ 
(3)

، وكذلؽ ُروَي طـ ُمَؼاتِؾ ْبـ َحقَّاَن 

والزهري
(4)

ـِ َحْرٍب.:  َيَة كََزَلْت فِل َأبِل ُسْػَقاَن َصْخِر ْب ْٔ  أنَّ َهِذِه ا

                                      

 (.23334أحؿد )و ،(1778( يـظر: مسؾؿ )1)

 ( مـ سقرة الػتح طـد ابـ كثقر والؼرصبل وغقرهؿا.25( يـظر: تػسقر أية )2)

 (.8/131( يـظر: الدر الؿـثقر، لؾسققصل )3)

 ( مـ سقرة الؿؿتحـة.7ر، لمية )( يـظر: تػسقر ابـ كثق4)
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ـْ : وآذاهنؿ تشـػفا هذه أيات يتساءلقن وكلين ببعض الصحابة 
ـْ مِ يا ترى َم

حتك كشػ الَؼَدُر لفؿ طـ ستقره  .!.!.؟همٓء الؿشركقـ الؿعاكديـ ُتشقُر إلقف هذه أيات

وذلؽ حقـ رأوا أبا سػقان وخالد بـ القلقد وطؿرو بـ العاص وغقرهؿ ، التل ُتخػل طجائبف

 ويجاهدون مـ أجؾ إطالء كؾؿتف.، يعبدون اهلل وحده، يف حظقرة اإلسالم

ُٞ  إىل ٓسقَى ملسو هيلع هللا ىلص اهِيبِّ زضاه
اصطؾحقا َطَؾك بعد صؾح الحديبقة كاكت الفدكة بقـ الؿسؾؿقـ وقريش حقث 

ـْ َبْعضٍ  ـُ فِقَفا الـَّاُس، َوَيُؽػُّ َبْعُضُفْؿ َط ، َيْلَم ـَ َوْضِع اْلَحْرِب بقـفؿ َطْشَر ِسـِق
(1)

، فرأى 

 
ُّ
 أن قد جاء الققت الؿـاسب لدطقة مؾقك الدول العظؿك إلك اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

 
ُّ
، ويعربون ىُكُتبًا، واكطؾؼ سػراؤه هبا يشؼقن الصحارَ  ملسو هيلع هللا ىلصوبالػعؾ كتب الـبل

البحار، ويؼطعقن القديان لتبؾقغ رسالة َرب  الـاس إلك الـاس، وكان مـ بقـ هذه 

 .(الؼدس)رسالة إلك ققصر الروم هرقؾ، َوَصَؾْتف وهق بنيؾقاء  :الرسائؾ

ْت قافؾة تجارية قرشقة طويف كػس الققت تؼريًبا التل وصؾت فقف الرسالة لفرقؾ َح 

رواحؾفا بلرض الشام يتزطؿفا أبق سػقان، وكلنَّ الؼدر ساقف يؼطع بف هذه الؿػاوز 

لقسؿع بلذكقف طجًبا، ويرى بعقـقف ما يذهؾف، حقث دار بقـف وبقـ هرقؾ حقار حقل دطقة 

ـُ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ، وقد قص ذلؽ الحدث أبق سػقان طؾك الـاس بعدما أسؾؿ، وها هق اب

إَِلك َقْقَصَر  ملسو هيلع هللا ىلصَكَتَب َرُسقُل اهلل »: يحدثـا بؿا سؿع مـ أبل سػقان فقؼقل طباس 

ْساَلمِ   ، َيْدُطقُه إَِلك اإْلِ
 
َأْن َيْدَفَعُف  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَمَرُه َرُسقُل اهلل  ،َوَبَعَث بِؽَِتابِِف إَِلْقِف َمَع ِدْحَقَة اْلَؽْؾبِل

ا َكَشَػ اهلُل َطـُْف ُجـُقَد َفاِرَس صَوَكاَن َققْ إَِلك َطظِقِؿ ُبْصَرى لَِقْدَفَعُف إَِلك َققَْصَر،  َمَشك  ُر َلؿَّ

ـْ ِحْؿَص إَِلك إِيؾَِقاءَ 
 ُتْبَسُط َلُف ُشْؽًرا لَِؿا َأْباَلُه اهللُ  -الؼدس -مِ

 
َرابِل ـُ  ،َطَؾك الزَّ َوَكاَن ابْ

                                      

 (.2766(، وأبل داود )18911( كؿا طـد أحؿد )1)
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امِ َوِهَرْقُؾ ُسُؼًػا َطَؾك  -َأمِقُرَها: َأْي  -الـَّاُصقر َصاِحُب إِيؾَِقاءَ  َفَلْصَبَح ِهَرْقُؾ  ،َكَصاَرى الشَّ

ـَ َقِدَم إِيؾَِقاَء َخبِقَث الـَّْػسِ  ـُ  -َفَؼاَل َبْعُض َبَطاِرَقتِِف َقْد اْسَتـَْؽْرَكا َهْقَئتََؽ  ،َيْقًما ِحق َقاَل اْب

اءً : الـَّاُصقرِ  ـَ َسَلُلقهُ  -ؿْ َفَؼاَل َلفُ  -َيـُْظُر فِل الـُُّجقمِ  -َكاِهـًا: َأْي  -َوَكاَن ِهَرْقُؾ َحزَّ : -ِحق

ـْ َهِذِه 
ـُ مِ

ـْ َيْختَتِ ـَ َكَظْرُت فِل الـُُّجقِم َمؾَِؽ اْلِخَتاِن َقْد َضَفَر، َفَؿ ْقَؾَة ِحق إِك ل َرَأْيُت الؾَّ

ةِ  ُمَّ ْٕ ـِ : ، َفَؼاُلقا؟ا ـََّؽ َشلُكُفْؿ، َواْكُتْب إَِلك َمَدائِ َّٓ اْلَقُفقُد، فاَل ُيِفؿَّ ـُ إِ
ُمْؾؽَِؽ  َلْقَس َيْخَتتِ

ا َجاَء َقْقَصَر كَِتاُب َرُسقِل اهلل  ـْ اْلَقُفقِد، َفَؾؿَّ
ـْ فِقِفْؿ مِ ـَ َقَرَأهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْؼُتُؾقا َم اْذَهُبقا : َقاَل ِحق

ـٌ ُهقَ 
ـٌ  ،َفاْكُظُروا َأُمْخَتتِ ُثقُه َأكَُّف ُمْخَتتِ ، َفـََظُروا إَِلْقِف، َفَحدَّ َٓ ـْ اْلَعَرِب  ،َأْم  : َفَؼاَل  ،َوَسَلَلُف َط

ـْ : ُهْؿ َيْخَتتِـُقَن، َفَؼاَل ِهَرْقُؾ 
ِة َقْد َضَفَر، اْلَتِؿُسقا لِل َهُفـَا َأَحًدا مِ ُمَّ ْٕ َهَذا ُمْؾُؽ َهِذِه ا

َْسَلَلُفْؿ َطـْف
ِ
«َقْقمِِف ٕ

(1)
. 

َْٗأب٘ ُض ٓسقُى ٙطأُي  ُٙذُٚب فٚا
ـُ َطبَّاٍس  ـُ »: َقاَل اْب ـْ َفَلْخَبَركِل َأُبق ُسْػقَاَن ْب

اِم فِل ِرَجاٍل مِ َحْرٍب َأكَُّف َكاَن بِالشَّ

ـَ َرُسقِل اهلل ، ُقَرْيشٍ  تِل َكاَكْت َبْق ِة الَّ اًرا فِل اْلُؿدَّ اِر ُقَرْيٍش، َقاَل َأُبق  ملسو هيلع هللا ىلصَقِدُمقا ُتجَّ ـَ ُكػَّ َوَبْق

اِم َفاْكَطَؾَؼ بِل َوبَِلْصَحا: ُسْػقَانَ  ـِ  -بِلَفَقَجَدكَا َرُسقُل َقْقَصَر بِبَْعِض الشَّ َوفِل ِرَواَيِة اْب

ـْ َقْقِم : َفَؼاَل ِهَرْقُؾ لَِصاِحِب ُشْرَصتِفِ : إِْسَحاَق 
 بَِرُجٍؾ مِ

َ
ـٍ َحتَّك َتلتِل اَم َضْفًرا لَِبْط َقؾ ِب الشَّ

ـْ َشلكِفِ   ، َهَذا َأْسَلُلُف َط
ِ
ةَ  َفَقاهلل َجِؿقًعاإِْذ َهَجَؿ َطَؾْقـَا َفَساَقـَا ، إِك ل َوَأْصَحابِل بَِغزَّ

(2)
َحتَّك  -

َفُلْدِخْؾـَا َطَؾقِْف، َفنَِذا ُهَق َجالٌِس فِل َمْجؾِِس ُمْؾؽِِف َوَطَؾْقِف التَّاُج، َوإَِذا َحْقَلُف  ،َقِدْمـَا إِيؾَِقاءَ 

وِم، َفَؼاَل لَِتْرُجَؿاكِفِ  ُجِؾ الَّذِ  :َسْؾُفؿْ : ُطَظَؿاُء الرُّ ُفْؿ َأْقَرُب َكَسبًا إَِلك َهَذا الرَّ ي َيْزُطُؿ َأكَُّف َأيُّ

، َفَؼاَل َأُبق ُسْػَقانَ 
ٌّ
ـُ : ، َفُؼْؾُت ؟َما َقَراَبُة َما َبْقـََؽ َوَبْقـَفُ : َأَكا َأْقَرُبُفْؿ إَِلْقِف َكَسًبا، َقاَل : َكبِل ُهَق اْب
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ل ْكِب  -َطؿ  ـْ َبـِل َطْبِد َمـَاٍف َغْقِري -َيْقَمئِذٍ  -َوَلقَْس فِل الرَّ
َأْدكُقُه، : رُ صَفَؼاَل َققْ  ،َأَحٌد مِ

َْصَحابِفِ : َقاَل لَِتْرُجَؿاكِفِ ، ثؿ َوَأَمَر بَِلْصَحابِل َفُجِعُؾقا َخْؾَػ َضْفِري ِطـَْد َكتِِػل
ِ
إِك ل : ُقْؾ ٕ

ُبقُه، َقاَل َأُبق ُسْػقَانَ   َفنِْن َكَذَبـِل َفَؽذ 
ٌّ
ـْ الَِّذي َيْزُطُؿ َأكَُّف َكبِل ُجَؾ َط  : َسائٌِؾ َهَذا الرَّ

ِ
َٓ  َفَقاهلل َلْق

ـَ َسَلَلـِل َطـْفُ  -َيْقَمئِذٍ  -اْلَحَقاءُ  ـْ َأْن َيلُثَر َأْصَحابِل َطـ ل اْلَؽِذَب َلَؽَذْبتُُف ِحق
َوَلؽِـ ل  ،مِ

َكْقَػ َكَسُب َهَذا : ُقْؾ َلفُ : َقاَل لَِتْرُجَؿاكِفِ ، ثؿ اْسَتْحَققُْت َأْن َيلُثُروا اْلَؽِذَب َطـ ل َفَصَدْقتُفُ 

، ؟َفَفْؾ َقاَل َهَذا اْلَؼْقَل َأَحٌد مِـُْؽْؿ َقبَْؾفُ : ُهَق فِقـَا ُذو َكَسٍب، َقاَل : ُقْؾُت  ،؟ُجِؾ فِقُؽؿْ الرَّ 

، َفَؼاَل : ُقْؾُت  ، َقاَل : ُكـْتُْؿ َتتَِّفُؿقَكُف َطَؾك اْلَؽِذِب َقبَْؾ َأْن َيُؼقَل َما َقاَل؟، ُقْؾُت : َٓ َفَفْؾ : َٓ

ـْ  ـْ آَبائِِف مِ
، َقاَل : ، ُقْؾُت ؟َمؾٍِؽ  َكاَن مِ : َأْم ُضَعَػاُؤُهْؿ؟، ُقْؾُت  ،َفَلْشَراُف الـَّاِس َيتَّبُِعقَكفُ : َٓ

َفَفْؾ َيْرَتدُّ َأَحٌد : َبْؾ َيِزيُدوَن، َقاَل : َأْم َيـُْؼُصقَن؟، ُقْؾُت  ،َفَقِزيُدونَ : بَْؾ ُضَعَػاُؤُهْؿ، َقاَل 

، َقاَل : فِقِف؟، ُقْؾُت َسْخَطًة لِِديـِِف بَْعَد َأْن َيْدُخَؾ  َن مِـُْف : ، ُقْؾُت ؟َفَفْؾ َيْغِدرُ : َٓ ْٔ ـُ ا ، َوَكْح َٓ

ةٍ  ـُ َكَخاُف َأْن َيْغِدرَ ، فِل ُمدَّ شقئًا َوَلْؿ ُتَؿؽِـ ل َكؾَِؿٌة ُأْدِخُؾ فِقَفا : َقاَل َأُبق ُسْػَقانَ  -َوَكْح

، َكَعؿْ : ، ُقْؾُت ؟َقاَتَؾُؽؿْ ، أو َفَفْؾ َقاَتْؾُتُؿقهُ : َقاَل  ،-َهآَ َأَخاُف َأْن ُتْمَثَر َطـ ل َغْقرُ ، َأْكتَِؼُصُف بِفِ 

َة، َوُكَداُل : ُقْؾُت  ،؟َفَؽقَْػ َكاكَْت َحْربُُف َوَحْربُُؽؿْ : َقاَل  ًٓ ُيَداُل َطَؾْقـَا اْلَؿرَّ ًٓ َوِسَجا َكاكَْت ُدَو

ُْخَرى، َقاَل  ْٕ َٓ ُكْشِرُك بِِف َشْقئًا، : َفَؿاَذا َيلُمُرُكْؿ بِِف؟، ُقْؾُت : َطَؾقِْف ا َيلُمُركَا َأْن كَْعُبَد اهلَل َوْحَدُه 

َدَقِة، َواْلَعَػاِف، َواْلَقَفاِء بِاْلَعْفدِ  ا َكاَن َيْعُبُد آَباُؤكَا، َوَيلُمُركَا بِالَصاَلِة، َوالصَّ َوَأَداِء  َوَيـَْفاَكا َطؿَّ

ََماَكِة، َفَؼاَل لَِتْرُجَؿاكِفِ  ْٕ ـَ ُقْؾُت  -ا ـْ َكَسبِِف فِقُؽْؿ، : ُقْؾ َلفُ : -َذلَِؽ َلفُ  ِحق إِك ل َسَلْلُتَؽ َط

ُسُؾ، ُتْبَعُث فِل َكَسِب َقْقمَِفا، َوَسَلْلُتَؽ  َهْؾ َقاَل َأَحٌد  :َفَزَطْؿَت َأكَُّف ُذو َكَسٍب، َوَكَذلَِؽ الرُّ

َٓ ؟مِـُْؽْؿ َهَذا اْلَؼْقَل َقْبَؾفُ  ، اَن َأَحٌد مِـُْؽْؿ َقاَل َهَذا اْلَؼْقَل َقْبَؾفُ َلْق كَ : َفُؼْؾُت  ،، َفَزَطْؿَت َأْن 

َهْؾ ُكـُْتْؿ َتتَِّفُؿقَكُف بِاْلَؽِذِب َقْبَؾ َأْن َيُؼقَل : َرُجٌؾ َيلَتؿُّ بَِؼْقٍل َقْد قِقَؾ َقْبَؾُف، َوَسَلْلُتَؽ : َلُؼْؾُت 

ـْ لَِقَدعَ  ، َفَعَرْفُت َأكَُّف َلْؿ َيُؽ َٓ اْلَؽِذَب َطَؾك الـَّاِس، َوَيْؽِذَب َطَؾك  َما َقاَل؟، َفَزَطْؿَت َأْن 

 
ِ
َٓ  :، َوَسَلْلُتَؽ اهلل ـْ َمؾٍِؽ؟، َفَزَطْؿَت َأْن 

ـْ آَبائِِف مِ
ـْ آَبائِِف : َفُؼْؾُت ، َهْؾ َكاَن مِ

َلْق َكاَن مِ
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ُضَعَػاُؤُهْؿ؟،  َأمْ  ،َأْشَراُف الـَّاِس َيتَّبُِعقكَفُ  :َيْطُؾُب ُمْؾَؽ آَبائِِف، َوَسَلْلُتَؽ : َمؾٌِؽ، َلُؼْؾُت 

ُسِؾ، َوَسَلْلُتَؽ  ،َفَزَطْؿَت َأنَّ ُضَعَػاَءُهْؿ اتَّبَُعقهُ  ، ؟َيـُْؼُصقنَ ، أو َهْؾ َيِزيُدونَ : َوُهْؿ َأْتبَاُع الرُّ

، َوَسَلْلُتَؽ  يَؿاُن َحتَّك َيتِؿَّ
لِِديـِِف َهْؾ َيْرَتدُّ َأَحٌد َسْخَطًة : َفَزَطْؿَت َأكَُّفْؿ َيِزيُدوَن، َوَكَذلَِؽ اإْلِ

 َٓ يَؿانُ  ،بَْعَد َأْن َيْدُخَؾ فِقِف، َفَزَطْؿَت َأْن  َٓ  َفَؽَذلَِؽ اإْلِ ـَ ُتَخالُِط َبَشاَشُتُف اْلُؼُؾقَب  ِحق

َٓ َيْغِدُروَن،  :َيْسَخُطُف َأَحٌد، َوَسَلْلُتَؽ  ُسُؾ  ، َوَكَذلَِؽ الرُّ َٓ َهْؾ َيْغِدُر؟، َفَزَطْؿَت َأْن 

ًٓ  ،َفَزَطْؿَت َأْن َقْد َفَعَؾ  ،؟ْؾتُُؿقُه َوَقاَتَؾُؽؿْ َهْؾ َقاتَ  :َوَسَلْلُتَؽ   ،َوَأنَّ َحْرَبُؽْؿ َوَحْرَبُف َتُؽقُن ُدَو

ُسُؾ، ُتْبَتَؾك ُْخَرى، َوَكَذلَِؽ الرُّ ْٕ َة، َوُتَداُلقَن َطَؾْقِف ا َتُؽقُن َلَفا ، ثؿ َوُيَداُل َطَؾقُْؽْؿ اْلَؿرَّ

َٓ ُتْشِرُكقا بِِف َشْقئًا، اْلَعاقَِبُة، َوَسَلْلُتَؽ بَِؿاَذا  َيلُمُرُكْؿ؟، َفَزَطْؿَت َأكَُّف َيلُمُرُكْؿ َأْن َتْعُبُدوا اهلَل َو

ا َكاَن َيْعُبُد آَباُؤُكؿْ  َدَقِة َواْلَعَػاِف ، َوَيلُمُرُكْؿ بِالَصاَلةِ  ،َوَيـَْفاُكْؿ َطؿَّ  ،َواْلَقَفاِء بِاْلَعْفدِ  ،َوالصَّ

ََماَكةِ  ْٕ ، َوَقْد ُكـُْت َأْطَؾُؿ َأكَُّف َخاِرٌج : َقاَل  ،َوَأَداِء ا
 
َـّ َأكَُّف  ،َوَهِذِه ِصَػُة الـَّبِل ـْ َلْؿ َأُض

َوَلؽِ

، َوَلْق َأْرُجق َأْن  ـِ  َهاَتْق
َّ
ا، َفُققِشُؽ َأْن َيْؿؾَِؽ َمْقِضَع َقَدَمل مِـُْؽْؿ، َوإِْن َيُؽ َما ُقْؾَت َحؼًّ

ْؿُت ُلِؼقَّفُ  ،َأْخُؾَص إَِلْقفِ  َلَتَجشَّ
(1)

َدَطا ثؿ  :َقاَل َأُبق ُسْػَقانَ ، َلَغَسْؾُت َقَدَمقْفِ  ، َوَلْق ُكـُْت ِطـَْدهُ 

ِحقؿِ : َفنَِذا فِقفِ  ،َفُؼِرَئ  ملسو هيلع هللا ىلصِهَرْقٌؾ بِؽِتَاِب َرُسقِل اهلل  ـِ الرَّ ْحَؿ ٍد َطْبِد اهلل  ،بِْسِؿ اهلل الرَّ ـْ ُمَحؿَّ ِم

َبَع اْلُفَدى ـْ اتَّ وِم، َسََلٌم َطَؾك َم ا َبْعُد  ،َوَرُسقلِِف إِلَك ِهَرْقَؾ َطظِقِؿ الرُّ َفنِكِّل َأْدُطقَك بِِدَطاَيِة : َأمَّ

، َفنِْن َتَقلَّْقَت ، اْْلِْسََلِم، َأْسِؾْؿ َتْسَؾؿْ  ـِ َتْق ـَ فَ  َأْسِؾْؿ ُيْمتَِؽ اهللُ َأْجَرَك َمرَّ ، َعَؾْقَؽ إِْثُؿ اْْلَِريِسقِّق

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿وَ 

 ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ا َأْن قَ : َقاَل َأُبق ُسْػَقانَ  [64]آل طؿران:  ـْ ضَفَؾؿَّ
ـَ َحْقَلُف مِ ِذي ك َمَؼاَلتَُف، َطَؾْت َأْصَقاُت الَّ

وِم، َوَكُثَر َلَغُطُفْؿ،  ا َأْن َخَرْجُت َمَع ُطَظَؿاِء الرُّ فاَل َأْدِري َماَذا َقاُلقا، َوُأمَِر بِـَا َفُلْخِرْجـَا، َفَؾؿَّ

                                      

 (.1/34بتصرف مـ فتح الباري ) .( َأْي: لق أطؾؿ أين َأِصُؾ بسفقلة إلقف لَتَؽؾَّْػُت لؼاءه1)



 

 

249 

 َأُتى ُسفياَى تُي َحشٍب 249

ـِ َأبِل َكْبَشةَ : َأْصَحابِل َوَخَؾْقُت بِِفْؿ، ُقْؾُت َلُفؿْ  َلَؼْد َأمَِر َأْمُر اْب
(1)

َْصَػِر ،  ْٕ َهَذا َمؾُِؽ َبـِل ا

 َما: َيَخاُفُف، َقاَل َأُبق ُسْػَقانَ 
ِ
  َفَقاهلل

َّ
ِزْلُت ُمْسَتقِْؼـًا بَِلنَّ َأْمَرُه َسَقْظَفُر، َحتَّك َأْدَخَؾ اهلُل َطَؾل

ْساَلَم، َقاَل  َوَساَر  -َوَكاَن َكظِقَرُه فِل اْلِعْؾؿِ  -َكَتَب ِهَرْقُؾ إَِلك َصاِحٍب َلُف بُِرومَِقةَ ثؿ  :اإْلِ

ـْ َصاِحبِفِ ِهَرْقُؾ إَِلك ِحْؿَص، َفَؾْؿ َيِرْم ِحْؿَص َحتَّك َأَتاُه كِتَ 
ُيَقافُِؼ َرأَي ِهَرْقَؾ َطَؾك ، اٌب مِ

 
 
وِم فِل َدْسَؽَرٍة َلُف بِِحْؿَص  ملسو هيلع هللا ىلصُخُروِج الـَّبِل ، َفَلذَِن ِهَرْقُؾ لُِعَظَؿاِء الرُّ ٌّ

َأَمَر ، ثؿ َوَأكَُّف َكبِل

َؾَع َفَؼاَل ، ثؿ بَِلْبَقابَِفا َفُغؾ َؼْت  وِم، َهْؾ َلُؽْؿ : اصَّ ْشِد؟، َوَأْن َيْثبَُت َيا َمْعَشَر الرُّ فِل اْلَػاَلِح َوالرُّ

َْبَقاِب َفَقَجُدوَها َقْد  ْٕ ؟، َفَحاُصقا َحْقَصَة ُحُؿِر اْلَقْحِش إَِلك ا
َّ
ُمْؾُؽُؽْؿ؟ َفُتبَايُِعقا َهَذا الـَّبِل

يَؿاِن َقاَل ، ُغؾ َؼْت  ـْ اإْلِ
ا َرَأى ِهَرْقُؾ كَْػَرَتُفْؿ، َوَأيَِس مِ ، َفَؼاَل ُردُّوُهْؿ : َفَؾؿَّ

َّ
إِك ل ُقْؾُت : َطَؾل

َتُؽْؿ َطَؾك دِيـُِؽْؿ، َفَؼْد َرَأْيُت، َفَسَجُدوا َلُف َوَرُضقا َطـْفُ  َفَؽاَن ، َمَؼاَلتِل آكًِػا َأْخَتبُِر بَِفا ِشدَّ

«َذلَِؽ آِخَر َشلِن ِهَرْقَؾ 
(2)

. 

َْ ملسو هيلع هللا ىلص ُٝ اهِيبًُِّصآس  ألبٛ ُضفٚا
فقف ديـ اهلل َهَدَى اهلُل ابـتف َرْمَؾَة وزْوَجفا ويف الققت الذي كان أبق سػقان يحارب 

ْت بديـفا مع زوجفا  لإلسالم، وفقجئ أبق سػقان أن ابـتف وَثَؿَرَة ُفَماِدِه قد َفرَّ

 َخقََّؿت بلحزاهنا طؾك قؾبف لػراقفا.
ةِ  والؿسؾؿقـ إلك الحبشة، وٓ شؽ أن طاصػة إُُبقَّ

رون يف خقر وأمان، وطاشت وهـاك يف أرض الحبشة طاش الؿسؾؿقن الؿفاج

َرْمَؾة مع زوجفا وابـتفا َحبِقَبَة بقـ خقر ُصْحَبة، حتك كزل الؿقت بزوجفا، فلصبحت 

وحقدة مع صػؾتفا القتقؿة، وهل مع ذلؽ ٓ تستطقع أن تعقد إلك مؽة التل أصبحت 

                                      

ـُ َأبِل َكْبَشَة( َأَراَد بِفِ 1)   :(، و)اْب
َّ
َنَّ َأَبا َكْبَشَة َأَحُد َأْجَداِدِه، َوَطاَدُة اْلَعَرِب إَِذا اْكَتَؼَصْت َكَسَبْت إَِلك  :ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ِ
ٕ

 
ُّ
اَرُقْطـِل ُّ َوالدَّ

ـُ ُقَتْقَبَة َواْلَخطَّابِل ـْ ُخَزاَطَة َخاَلَػ ُقَرْيًشا فِل ِطَباَدِة َجدٍّ َغامٍِض، وَقاَل اْب
: ُهَق َرُجٌؾ مِ

ْعَرى، َفـََسُبقُه إَِلْقفِ  َْوَثاِن َفَعَبَد الش  ْٕ  (.1/35لالْشتَِراِك فِل ُمْطَؾِؼ اْلُؿَخاَلَػِة. يـظر: فتح الباري ) :ا

 (.3371(، ومسـد أحؿد )1773قح مسؾؿ )ح(، وص2782 ،7( يـظر: صحقح البخاري )2)
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 .فاقكالقجف العبقس أمام طقـ

إلك أبل  -أيًضا -صار الخرب، يف الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصوكؿا صار خرب ُأم  َحبِقبََة إلك رسقل اهلل 

سػقان يف مؽة لقصـع ُجرًحا جديًدا يف قؾبف إلك جـب جرح فراقفا، ولؽـ سرطان ما 

رففا بالزواج مـف، شأرسؾ إلك ابـتف لق ملسو هيلع هللا ىلصالتئؿ هذا الجرح طـدما طؾؿ أن رسقل اهلل 

 وتضحقتفا. لفا طؾك إيؿاهنا وصربها ومؽافلةً ، رها، وتطققًبا لخاصرهاسَجْبًرا لؽ

وأصبح أبق سػقان ،  ذا أصبحت أم حبقبة مـ أمفات لؾؿممـقـؽوه

  ملسو هيلع هللا ىلصصفًرا لرسقل اهلل
(1)

 . 

َُْقس  ٍٔعٔوُب ًّ ٔفٙػط ْٙؼ َتػٔدُز ٗأب٘ ضفٚا
« 

ُّ
ـَ َكَتُبقا اْلؽِتَاَب  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا تصالح الـبل  :مع قريش يف الحديبقة َكاَن فِل َشْرصِِفْؿ ِحق

ـْ َأَحبَّ َأْن َيْدُخَؾ فِل َطْؼِد  ٍد َوَطْفِدِه َدَخَؾ فِقِف، َوَم ـْ َأَحبَّ َأْن َيْدُخَؾ فِل َطْؼِد ُمَحؿَّ َأكَُّف َم

ـُ َمَع َطْؼِد َرُسقِل اهلل: َفَؼاُلقا ،َفَتَقاَثبَْت ُخَزاَطةُ ، ُقَرْيٍش َوَطْفِدِهْؿ َدَخَؾ فِقفِ  ، َوَطْفِدهِ ملسو هيلع هللا ىلص َكْح

ـُ فِل َطْؼِد ُقَرْيٍش َوَطْفِدِهؿْ : ق َبْؽٍر، َفَؼاُلقاَوَتَقاَثبَْت َبـُ  َفَؿَؽُثقا فِل تِْؾَؽ اْلُفْدَكِة َكْحَق ، َكْح

بَْعةِ  ـَ َكاُكقا َدَخُؾقا فِل َطْؼِد ُقَرْيٍش ، ثؿ الثََّؿاكَِقَة َطَشَر َشْفًرا، أو السَّ ِذي إِنَّ َبـِل بَْؽٍر الَّ

ـَ َكاُكقا َدَخُؾقا فِل َطْفِد َرُسقِل اهلل َوَطْفِدِهْؿ َوَثُبقا َطَؾك ُخَزاَطةَ  ِذي َوَطْؼِدِه َلقاًْل بَِؿاٍء  ملسو هيلع هللا ىلص الَّ

ةَ  اْلَقتِقُر َقِريٌب : َلُفْؿ ُيَؼاُل َلفُ  ـْ َمؽَّ
دٌ : َفَؼاَلْت ُقَرْيٌش ، مِ َوَهَذا الؾَّقُْؾ َوَما ، َما َيْعَؾُؿ بِـَا ُمَحؿَّ

اَلِح َفَلَطاُكقُهْؿ َطَؾْقِفْؿ ، َيَراكَا َأَحدٌ  ـِ َطَؾك َرُسقِل اهلل  ،بِاْلُؽَراِع َوالس  ْغ َفَؼاَتُؾقَها َمَعُفْؿ لِؾض 

ـُ َسالٍِؿ َحتَّك قَ  :فركب رجٌؾ مـفؿ اسؿف، ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِدَم اْلَؿِديـَِة إَِلك َرُسقلِ َطْؿُرو ْب

ا سؿعفا َرُسقُل اهلل  ْعِر، َفَؾؿَّ ـَ الش 
ُكِصْرَت َيا : قال ملسو هيلع هللا ىلصفلخربه اْلَخَبَر، َوَقْد َقاَل َأْبَقاٍت مِ

ـَ َسالِؿٍ  َوَسَلَل اهلل َأْن ، الـَّاَس بِاْلِجَفاِز، َوَكتََؿُفْؿ َمْخَرَجفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَمَر َرُسقُل اهلل ، َطْؿُرو ْب

                                      

 (.8/141(، واإلصابة )4/1843(، وآستقعاب )2/219(، والسقر )8/66( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)
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 َطَؾك ُقَرْيٍش َخَبَرُه 
َ
ل «َحتَّك َيبَْغَتُفْؿ فِل باَِلِدِهؿْ ُيَعؿ 

(1)
. 

صؿس وجقه بعض الؿجرمقـ ، أو ولؿ يستطع ضالم الؾقؾ إخػاء تؾؽ الجريؿة

فؼام أبق ، الذيـ كؼضقا معاهدة الحديبقة، ولؿا تـػس الصبح زلزل الخرب أرجاء مؽة

 .ملسو هيلع هللا ىلصسػقان ُمغَضًبا طؾك مـ أشعؾقا بحؿاقتفؿ كار الحرب بقـفؿ وبقـ رسقل اهلل 

وفطـ أبق سػقان لخطقرة إمر فعزم أن يركب دابتف لقسابؼ هبا الريح ُمتَِّجًفا كحق 

 
 
أن هذا الػعؾ لقس كؼًضا لؾصؾح، وإكؿا هق حؿاقة مـ  ملسو هيلع هللا ىلص الؿديـة لقشرح لؾـبل

 ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل سد مع رفدد العجوذلؽ لق :البعض فؼط
َّ
يؿؽـ أن  ملسو هيلع هللا ىلص ، َضـًّا مـف أن الـبل

 ريؼت بغقر وجف حؼ. يتغافؾ طـ حؼ هذه الدماء الربيئة التل أُ 

  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا وقػ أبق سػقان بقـ يدي رسقل اهلل 
َّ
أطرض طـف ولؿ  ملسو هيلع هللا ىلصفقجئ أن الـبل

لقتقسطقا بقـف  ، بؾ وأضفر لف غضبف، فذهب يستعقـ ببعض كبار الصحابة فُ بْ جِ يُ 

 فلبقا جؿقًعا. ملسو هيلع هللا ىلصوبقـ رسقل اهلل 

فلغؾظت لف الؼقل  ،أكف دخؾ طؾك ابـتف أم حبقبة :بعض كتب السقرةوأما ما كؼؾتف 

ػف الشقخ إلباين يف تخريجف ٕحاديث فؼف السقرةففق خرب غقر صحقح، وقد ضعَّ 
(2)

. 

َْ قوَب ُفٙتأهَّ ٘ بلٍسأُب  أبٛ ضفٚا
وها هق ذا أبق سػقان يف صرقات الؿديـة يـتزع الخطقة َمْفُؿقًما يػؽر يف طاقبة ما 

ذلؽؿ الداطقة  ولؽـف لؿ يؽـ يؿشل وحده فنن طققن أبل بؽر الصديؼ ، حدث

وهؿا  ،ر هبا أبق بؽر إحزان والفؿقمصيب، الحصقػ كاكت ترمؼف وتالحؼف مـ بعقد

وكلكف رأى يف ذلؽ ، يصفران الؽربياء الذي صالؿا تربع يف أركان قؾب أبل سػقان

 .سؾؿأن يُ  الؿشفد فرصة مـاسبة لتللقػ قؾبف رجاءَ 

                                      

 (.18859(، والســ الؽربى، لؾبقفؼل )18911( يـظر: مسـد أحؿد )1)

 (.188(، وما شاع ولؿ يثبت يف السقرة الـبقية )373( يـظر: تخريج أحاديث فؼف السقرة )2)
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وفجلة رأى أبق بؽر أقدام أبل سػقان تلخذه كحق جؿاطة مـ الصحابة الذيـ ذاققا 

 .أن يػسدوا تدبقره فاكطؾؼ كحقهؿ خشقةَ ، العذاب طؾك يد الؿشركقـ يف مؽة

ـِ َطْؿٍرو  ـْ َطائِِذ ْب َفَؿرَّ ، َكاَن َسْؾَؿاُن َوُصَفقٌْب وباَِلٌل ُقُعقًدا فِل ُأَكاسٍ »: َقاَل  فَع

ـُ َحْرٍب  بِِفْؿ َأبُق  : َفَؼاُلقا، ُسْػقَاَن ْب
ِ
  َواهلل

ِ
  َما َأَخَذْت ُسقُقُف اهلل

ِ
ـْ ُطـُِؼ َطُدو  اهلل

َملَخَذَها  مِ

  !؟َأَتُؼقُلقَن َهَذا لَِشقِْخ ُقَرْيٍش َوَسق ِدَها: َفَؼاَل َأبُق بَْؽرٍ ، بَْعدُ 
َّ
َيا : َفَؼاَل ، َفَلْخبََرهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَتك الـَّبِل

ـْ ُكـَْت َأْغَضبْتَُفْؿ لََؼْد َأْغَضْبَت َربََّؽ ، لََعؾََّؽ َأْغَضبْتَُفؿْ ، َأبَا بَْؽرٍ   ،َفَرَجَع إَِلْقِفْؿ َأُبق بَْؽرٍ ، !َلِئ

«َٓ َيا َأبَا بَْؽٍر، َيْغِػُر اهلُل َلَؽ : َفَؼاُلقا، ؟َلَعؾ ل َأْغَضْبتُُؽؿْ ، َيا إِْخَقَتاهْ : َفَؼاَل 
(1)

. 

 ، وٓ غرابة يف ذلؽ مـ أبل بؽر 
ُّ
مـ قبؾف يتللػ قؾب أبل  ملسو هيلع هللا ىلص فؼد كان الـبل

ـْ ِطْؽِرَمةَ ، أن ُيسؾؿ سػقان بالفدية رجاءَ  ـِ َطبَّاسٍ  -فَع  إ»: قال -َمْقَلك ابْ
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص نَّ الـَّبِل

ـِ َحْرٍب َتْؿَر َطْجَقةٍ  ـِ ، َوَكَتَب إَِلْقِف َيْسَتْفِديِف ُأُدًما، َأْهَدى إَِلك َأبِل ُسْػَقاَن ْب َمَع َطْؿِرو بْ

ْؿِري    َأبِل ُسْػَقانَ : َقاَل ، ُأَمقََّة الضَّ
ْ
ـُ ُأَمقََّة َفـََزَل َطَؾك إِْحَدى اْمَرَأَتل ا ، َفَؼِدَم َطْؿُرو ْب َفَؾؿَّ

ـْ َبْقتِِؽ َوَداِرِك؟، َيا ُفاَلَكةُ : َفَؼاَل ، َأْصَبَحْت ُقَرْيٌش َطَدوا َطَؾْقِف َفَلَخُذوهُ 
 -َأَما !َأُؤوَخُذ مِ

 
ِ
َبِل ُسْػَقانَ ، ، َفَلْحَػَظَفا؟ـُْت َكَزْلُت َطَؾك ُفاَلَكَة َلَؿـََعْتـِلَلْق كُ  -َواهلل

ِ
: َفَؼاَمْت ُدوَكُف ٕ

َـّ َضْقِػل َة َرُسقِل اهلل ، َفَؿـََعفُ ، َلَتْؿـََع «ًمادُ َوَأْهَدى إَِلْقِف أُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقبَِؾ َأُبق ُسْػَقاَن َهِديَّ
(2)

. 

َِ ُٞ إضال َْ قص  أبٛ ضفٚا
ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ، َواْسَتْخَؾَػ َطَؾك اْلَؿِديـَِة َأَبا ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َمَضك َرُسقُل اهلل »: َقاَل  َط

ـْ َرَمَضانَ 
ـَ مِ ، َوَخَرَج لَِعْشٍر َمَضقْ ـٍ اْلِغَػاِريَّ ـَ ُحَصْق َفَصاَم َرُسقُل اهلل ، ُرْهٍؿ ُكْؾُثقَم ْب

ـَ طسَػاَن َوَأَمَج َأْفَطرَ ، َوَصاَم الـَّاُس َمَعُف َحتَّك إَِذا َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  َمَضك َحتَّك، ثؿ بِاْلَؽِديِد َما َبقْ

ـْ ُمَزْيـََة َوُسَؾْقؿٍ 
ـَ مِ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

ٍف مِ َٓ ْفَراِن فِل َطَشَرِة آ َوفِل ُكؾ  اْلَؼَبائِِؾ َطَدٌد ، َكَزَل َمرَّ الظَّ

                                      

 (.8219(، وســ الـسائل )21641(، ومسـد أحؿد )2514)( يـظر: صحقح مسؾؿ 1)
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َكَْصاُر، َفَؾْؿ َيَتَخؾَّْػ مِـُْفْؿ َأَحدٌ واْلُؿَفاِجُروَن وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْوَطَب َمَع َرُسقِل اهلل ، َوإِْساَلمٌ  ْٕ ، ا

ا َكَزَل َرُسقُل اهلل  ـْ ُقَرْيشٍ ، بَِؿر  الظَّْفَرانِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ َْخبَاُر َط ْٕ ـْ ، َوَقْد َطِؿَقِت ا َفَؾْؿ َيْلتِِفْؿ َط

َٓ َيْدُروَن َما ُهَق َفاِطٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  ْقَؾةِ ، َخبٌَر، َو ـُ َحْرٍب  َخَرَج فِل تِْؾَؽ الؾَّ ، َأُبق ُسْػَقاَن ْب

ـُ ِحَزامٍ  ُسقَن َوَيـْتَظُِروَن َهْؾ َيِجُدوَن َخَبًرا، َوَحؽِقُؿ ْب ـُ َوْرَقاَء َيَتَحسَّ ، أو َوُبَدْيُؾ ْب

ـُ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب َأَتك َرُسقَل اهلل ، َيْسَؿُعقَن بِفِ  ِريِؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َكاَن اْلَعبَّاُس ْب ا ،بَِبْعِض الطَّ  َفَؾؿَّ

ْفَراِن َقاَل اْلَعبَّاُس  ملسو هيلع هللا ىلصَكَزَل َرُسقُل  ـْ َدَخَؾ َرُسقُل اهلل ، َواَصَباَح ُقَرْيشٍ : بَِؿر  الظَّ
 َلئِ
ِ
َواهلل

ْهِر، َقاَل اْلَعبَّاُس  ملسو هيلع هللا ىلص َة َطـَْقًة َقبَْؾ َأْن َيْسَتْلمِـُقُه إِكَُّف َلَفاَلُك ُقَرْيٍش إَِلك آِخِر الدَّ َفَجَؾْسُت : َمؽَّ

ََراكَ  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َبْغَؾِة َرُسقِل اهلل  ْٕ َلَعؾ ل : َفُؼْؾُت  ،اْلَبْقَضاِء، َفَخَرْجُت َطَؾْقَفا َحتَّك ِجْئُت ا

ـٍ ، أو َأْلَؼك َبْعَض اْلَحطَّاَبةِ  َة، َفُقْخبُِرُهْؿ بَِؿَؽاِن َرُسقِل ، أو َصاِحَب َلبِ َذا َحاَجٍة َيْلتِل َمؽَّ

َِسقُر َطَؾقَْفا، : ْلمِـُقُه َقْبَؾ َأْن َيْدُخَؾَفا َطَؾْقِفْؿ َطـَْقًة، َقاَل لَِقْخُرُجقا إَِلْقِف َفَقْستَ  ملسو هيلع هللا ىلص َٕ َفَقاهلل، إِك ل 

ـِ َوْرَقاَء َوُهَؿا َيَتَراَجَعاِن،  وَأْلَتِؿُس َما َخَرْجُت َلُف إِْذ َسِؿْعُت َكاَلَم َأبِل ُسْػَقاَن َوُبَدْيِؾ ْب

َٓ َطْسَؽًرا َما َرَأْيُت : َوَأُبق ُسْػَقاَن َيُؼقُل   -َهِذهِ : َيُؼقُل ُبَدْيٌؾ : َقاَل ، َكاْلَقْقِم َقطُّ كِقَراًكا َو

 
ِ
  ُخَزاَطةُ : َيُؼقُل َأُبق ُسْػَقانَ : َقاَل ، كِقَراُن ُخَزاَطَة َحَؿَشتَْفا اْلَحْرُب  -َواهلل

ِ
َُم  َواهلل ْٕ َأَذلُّ وَأ

ـْ َأْن َتُؽقَن َهِذِه كِقَراُكَفا َوَطْسَؽُرَها
َفَعَرَف ، َيا َأَبا َحـَْظَؾةَ : َفَعَرْفُت َصْقَتُف، َفُؼْؾُت : َقاَل ، مِ

ل، َفُؼْؾُت  َما: َكَعْؿ، َقاَل : َأُبق اْلَػْضِؾ؟ َفُؼْؾُت : َصْقتِل، َفَؼاَل  َوْيَحَؽ َيا : َلَؽ فَِداَك َأبِل َوُأم 

 ، َأَبا ُسْػَقانَ 
ِ
 فِل الـَّاِس، َواَصَباَح ُقَرْيٍش َوا ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا َرُسقُل اهلل

ِ
فَِداَك ، َفَؿا اْلِحقَؾةُ : ، َقاَل هلل

ل؟، َقاَل  َـّ ُطـَُؼَؽ : ُقْؾُت : َأبِل َوُأم  ـْ َضَػَر بَِؽ َلَقْضِرَب
َفاْرَكْب َمِعل َهِذِه اْلَبْغَؾَة ، َواهلل َلئِ

 بَِؽ َرُسقَل اهلل 
َ
ْكُت فَ ، َفَركَِب َخْؾِػل َوَرَجَع َصاِحَباهُ : َقاَل ، َأْسَتْلمِـَُف َلَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك آتِل َحرَّ

ـَ َقاُلقا ـْ كِقَراِن اْلُؿْسؾِِؿق
ـْ َهَذا: بِِف ُكؾََّؿا َمَرْرُت بِـَاٍر مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنَِذا َرَأْوا َبْغَؾَة َرُسقِل اهلل ، ؟َم

ـِ اْلَخطَّاِب ، َطَؾك َبْغَؾتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَطؿُّ َرُسقِل اهلل : َقاُلقا : َفَؼاَل  ◙َحتَّك َمَرْرُت بِـَاِر ُطَؿَر ْب

ـْ َهَذا ا َرَأى َأَبا ُسْػَقاَن َطَؾك َطُجِز اْلَبْغَؾِة َقاَل ؟ َم ، َفَؾؿَّ َّ
، َأُبق ُسْػَقاَن َطُدوُّ اهلل: َوَقاَم إَِلل
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َٓ َطْفدٍ  ـَ مِـَْؽ بَِغْقِر َطْؼٍد َو ِذي َأْمَؽ ِف الَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َيْشَتدُّ َكْحَق َرُسقِل اهلل ، ثؿ اْلَحْؿُد لِؾَّ

ُجَؾ اْلَبطِلءَ َوَرَكَضِت اْلَبْغَؾُة َفَسَبؼَ  ابَُّة اْلَبطِلُء الرَّ ـِ اْلَبْغَؾةِ ، ْتُف بَِؿا َتْسبُِؼ الدَّ ، َفاْقَتَحْؿُت َط

ـَ ، َيا َرُسقَل اهلل: َفَؼاَل  ،َوَدَخَؾ ُطَؿرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَخْؾُت َطَؾك َرُسقِل اهلل  َهَذا َأُبق ُسْػَقاَن َقْد َأْمَؽ

َٓ َطْفدٍ  إِك ل ، َيا َرُسقَل اهلل: ُقْؾُت : َقاَل ، َفَدْطـِل َفأْلَْضِرَب ُطـَُؼفُ ، اهلُل مِـُْف بَِغْقِر َطْؼٍد َو

 : َفُؼْؾُت  ،َفَلَخْذُت بَِرْأِسفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَجَؾْسُت إَِلك َرُسقِل اهلل ، ثؿ َأَجْرُتفُ 
ِ
ْقَؾَة  َٓ َواهلل َٓ ُيـَاِجقِف الؾَّ

ا َأْكَثَر ُطَؿُر فِل َشْلكِِف ُقْؾُت ، َرُجٌؾ ُدوكِل   - َيا ُطَؿُر، َأَماَمْفاًل : َفَؾؿَّ
ِ
ـْ ِرَجاِل  -َواهلل

َلْق َكاَن مِ

ـِ َكْعٍب َما ُقْؾُت َهَذا ـْ ِرَجاِل َبـِل َطْبِد َمـَاٍف ، َبـِل َطِدي  ْب
، َوَلؽِـََّؽ َطَرْفَت َأكَُّف َرُجٌؾ مِ

ِساَلُمَؽ َيْقَم َأْسَؾْؿَت َكاَن َأَحبَّ إل، َمْفاًل َيا َطبَّاُس : َقاَل   َفَقاهلل إَلِ
َّ
ـْ إِْساَلِم اْلَخطَّاِب  ل

مِ

َّٓ َأك ل َقْد َطَرْفُت َأنَّ إِْساَلَمَؽ َكاَن َأَحبَّ إَِلك َرُسقِل اهلل ، َلْق َأْسَؾؿَ  ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَما بِل إِ
مِ

َفاْئتِـِل َفنَِذا َأْصَبَح ، اْذَهْب بِِف إَِلك َرْحِؾَؽ َيا َطبَّاُس : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، إِْساَلِم اْلَخطَّاِب 

ا َأْصَبَح َغَدْوُت بِِف إَِلك َرُسقِل اهلل ، َفَذَهْبُت بِِف إَِلك َرْحؾِل َفَباَت ِطـِْدي: قال، بِفِ  ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

ا َرآُه َرُسقُل اهلل  َأَلْؿ َيْلِن َلَؽ َأْن َتْعَؾَؿ َأْن ََل إَِلَف إَِلَّ  -َيا َأَبا ُسْػَقانَ  -َوْيَحَؽ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

ل: َقاَل ، !؟اهللُ   ، َما َأْكَرَمَؽ َوَأْوَصَؾَؽ ، بَِلبِل َأْكَت َوُأم 
ِ
َلَؼْد َضـَـُْت َأْن َلْق َكاَن َمَع اهلل  َواهلل

َأَلْؿ َيْلِن َلَؽ َأْن َتْعَؾَؿ َأكِّل َرُسقُل  -َيا َأَبا ُسْػَقانَ  -َوْيَحَؽ : َقاَل ، َغْقُرُه َلَؼْد َأْغـَك َطـ ل َشقًْئا

ل: َقاَل ، !؟اهلل   -َهِذهِ ، َما أْحَؾَؿَؽ َوَأْكَرَمَؽ َوَأْوَصَؾَؽ ، بَِلبِل َأْكَت َوُأم 
ِ
َكاَن فِل  -َواهلل

نَ  ْٔ ُء َحتَّك ا ْ
َٓ ، َأْسؾِؿْ  -َيا َأَبا ُسْػَقانَ  -َوْيَحَؽ : َقاَل اْلَعبَّاُس ، َكْػِسل مِـَْفا َشل َواْشَفْد َأْن 

َّٓ اهللُ  ًدا َرُسقُل ، إَِلَف إِ َفَشِفَد بَِشَفاَدةِ اْلَحؼ  : َقاَل ، َرَب ُطـُُؼَؽ ضَقْبَؾ َأْن تُ ، اهلل َوَأنَّ ُمَحؿَّ

، َيا َرُسقَل اهلل، إِنَّ َأَبا ُسْػَقاَن َرُجٌؾ ُيِحبُّ َهَذا اْلَػْخَر، َفاْجَعْؾ َلُف َشْقًئا: ُقْؾُت ، َوَأْسَؾؿَ 

ـٌ ، َكَعؿْ : َقاَل  ـْ َدَخَؾ َداَر َأبِل ُسْػَقاَن َفُفَق آِم ـٌ ، َم ـْ َأْغَؾَؼ َباَبُف َفُفَق آِم ـْ َدَخَؾ ، َوَم َوَم

ـٌ  ا َذَهَب لَِقـَْصِرَف : ، قالاْلَؿْسِجَد َفُفَق آِم اْحبِْسُف ، َيا َطبَّاُس : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ، َفَؾؿَّ

َفَخَرْجُت بِِف َحتَّك : َقاَل ، َحتَّك َتُؿرَّ بِِف ُجـُقُد اهلل َفَقَراَها، بَِؿِضقِؼ اْلَقاِدي ِطـَْد َخطِْؿ الَْجَبؾِ 
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َؿا : َأْن َأْحبَِسُف، َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَحَبْسَتُف َحْقُث َأَمَركِل َرُسقُل اهلل  ْت بِِف اْلَؼَبائُِؾ َطَؾك َراَياتَِفا ُكؾَّ َوَمرَّ

ْت َقبِقَؾٌة َقاَل  ءِ : َمرَّ َٓ ـْ َهُم َتُؿرُّ ثؿ  :، َقاَل ؟لِل َولُِسَؾْقؿٍ  َما: َفَقُؼقُل ، ُسَؾْقؿٌ : َفَلُققُل ؟ َم

ءِ : اْلَؼبِقَؾُة َقاَل  َٓ ـْ َهُم َٓ ؟ةَ  ََما لِل َولُِؿَزْيـ: َفَقُؼقُل ، ُمَزْيـَةُ : َفَلُققُل ؟ َم ِت اْلَؼَبائُِؾ  ، َحتَّك َتَعدَّ

َّٓ َقاَل  ءِ : َتُؿرُّ َقبِقَؾٌة إِ َٓ ـْ َهُم َمرَّ  َحتَّك، لِل َولَِبـِل ُفاَلنٍ  َما: َفَقُؼقُل ، َبـُق ُفاَلنٍ : َفَلُققُل ؟ َم

َّٓ اْلَحَدَق  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  َٓ َيَرى مِـُْفْؿ إِ َْكَصاُر  ْٕ ، فِل اْلَخْضَراِء َكتِقَبٌة فِقَفا اْلُؿَفاِجُروَن َوا

ِء َيا َطبَّاُس : َقاَل  َٓ ـْ َهُم ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا َرُسقُل اهلل : ُقْؾُت ؟ ُسْبَحاَن اهلل، َم فِل اْلُؿَفاِجِري

َْكَصاِر، َقاَل  ْٕ َٓ َصاَقةٌ َما : َوا ِء قَِبٌؾ َو َٓ ََحٍد بَِفُم
ِ
ٕ ، 

ِ
ـِ ، َيا َأَبا اْلَػْضؾِ  َواهلل َلَؼْد َأْصَبَح مِْؾَؽ اْب

ةُ : َأِخقَؽ اْلَغَداَة َطظِقًؿا، ُقْؾُت  الـََّجاء إَِلك : ُقْؾُت ، اَفـََعْؿ إِذً : ، َقاَل !َيا َأَبا ُسْػَقاَن، إِكََّفا الـُُّبقَّ

ٌد شَيا َمعْ  :َحتَّك إَِذا َجاَءُهْؿ َصَرَخ بَِلْطَؾك َصْقتِفِ َفَخَرَج : َقْقمَِؽ، َقاَل  َر ُقَرْيٍش، َهَذا ُمَحؿَّ

َٓ قَِبَؾ َلُؽْؿ بِفِ  ، َفَؼاَمْت إَِلْقِف اْمَرَأُتُف ، َقْد َجاَءُكْؿ بَِؿا  ـٌ
ـْ َدَخَؾ َداَر َأبِل ُسْػَقاَن َفُفَق آمِ َفَؿ

ـْ َصؾِقَعِة َقْقٍم، : بَِشاِربِِف، َفَؼاَلْت ِهـُْد بِـُْت ُطْتَبَة، َفَلَخَذْت 
َْحَؿَس، َفبِْئَس مِ ْٕ َسَؿ ا اْقُتُؾقا الدَّ

ـْ َأْكُػِسُؽؿْ : َقاَل 
كَُّؽْؿ َهِذِه مِ َٓ َتُغرَّ ـْ َدَخَؾ َداَر  :َوْيَحُؽْؿ،  َبَؾ َلُؽْؿ بِِف، َم

َٓ قِ َفنِكَُّف َقْد َجاَء َما 

، َقالُ  ـٌ
ـٌ : َوْيَؾَؽ َوَما ُتْغـِل َطـَّا َداُرَك، َقاَل : قاَأبِل ُسْػَقاَن، َفُفَق آمِ ـْ َأْغَؾَؼ َباَبُف َفُفَق آمِ ، َوَم

ـٌ  ـْ َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد َفُفَق آمِ َق الـَّاُس إَِلك ُدوِرِهْؿ َوإَِلك اْلَؿْسِجدِ : قال، َوَم «َفَتَػرَّ
(1)

. 

ُْ يف قؤبٗٓلرا ثب  َٕت اإلميا
َح الشقطاُن بعداوتف  لبـل آدم، وأكف سقسعك بؽؾ ما أويت مـ ققة لقصدهؿ لؼد َصرَّ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: العالؿقـ، وذلؽ حقـ قال لربف  طـ صريؼ اهلل رب  

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .[17-16]إطراف:  ﴾گ
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أن أول صريؼ يريد الشقطان قطعف طؾك العبد هق صريؼ اإلسالم، : ملسو هيلع هللا ىلصوأخربكا كبقـا 

ـِ آَدَم بَِلْصُرقِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ يف ققلف  بْ
ِ
ْقَطاَن َقَعَد َل ْسََلِم َفَؼاَل ، إِنَّ الشَّ : َفَؼَعَد َلُف بَِطرِيِؼ اْْلِ

ـَ آَبائَِؽ َوآَباِء َأبِقَؽ  ي
«!؟ُتْسِؾُؿ َوَتَذُر ِديـََؽ َودِ

(1)
. 

ويا ترى هؾ هذا الشقطان سقرتك رجاًل كلبل سػقان ُيسؾؿ بسفقلة بعد أن كان مـ 

  !.؟أطظؿ أولقائف

بالتلكقد ٓ: فؼد بات الشقطاُن مع أبل سػقان أوَل لقؾٍة مـ إسالمف : الجقاب

 
ُّ
ُتْسِؾُؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص يراوده، ويؾؼل الشؽقك والشبفات يف كػسف، ويؼقل لف ما أخرب بف الـبل

ـَ آَبائَِؽ َوآبَاِء َأبِقَؽ؟ ، ويغريف بزطامتف لؾعرب التل ستضقع، حتك «!َوَتَذُر ِديـََؽ َوِدي

ٱ ٻ  ﴿ سػقان والصراع بقـ الحؼ والباصؾ بداخؾف قد بؾغ مـتفاه، ولؽـأصبح أبق 

 ، وُيَثب ُت قؾبف بأيات والرباهقـ.[125]إكعام:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 أول ما أسؾؿ. ففقا بـا كـظر ما الذي حدث مع أبل سػقان 

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب َوالـَّاُس َيَطُئقَن ل شَيؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأى َأُبق ُسْػَقاَن َرُسقَل اهلل »: َقاَل  َط

ـَ َكْػِسفِ  ُجَؾ اْلِؼَتاَل، قال َأُبق ُسْػَقانَ : َطِؼَبُف، َفَؼاَل َبْقـَُف َوَبْق َفَجاَء : َلْق َطاَوْدُت َهَذا الرَّ

َأُتقُب إَِلك : ، فَؼاَل إًِذا ُيْخِزَيَؽ اهللُ : َحتَّك َضَرَب بَِقِدِه فِل َصْدِري، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل 

ْثُت بِِف َكْػِسلاهلل، َوَأْس  ٌء َحدَّ ْ
َّٓ َشل ْهُت بِِف، َما ُهَق إِ ا َتَػقَّ «َتْغِػُر اهلَل مِؿَّ

(2)
فؽان ما حدث  

حقث كان هذا الؽالم يردده يف كػسف ، آية ثبَّتت اإليؿاَن يف قؾبف ٕبل سػقان 

 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصالشقطاُن اْلَقْسَقاُس اْلَخـَّاُس الذي يقسقس يف صدور الـاس، فؾؿا اصَّؾع طؾقف الـبل

 ف. ربيقحك إلقف مـ  ملسو هيلع هللا ىلصُقطع الشؽُّ طـده، وأيؼـ أن محؿًدا 

فؼد حدث مع بعض الـاس ، وما حدث مع أبل سػقان يف أول إسالمف ٓ غرابة فقف

                                      

حف إلباين يف الصحقحة )3134والـسائل )(، 15958( أخرجف أحؿد )1)  (.2979(، وصحَّ

 (.3/333(، واإلصابة، ٓبـ حجر )1/67(، والطبؼات الؽربى )1861( يـظر: دٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )2)
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ـُ مالٍؽ ، ُشِرَحت صُدوُرهؿ لإلسالممثؾف حتك  ُيحدثـا طـ ذلؽ  وها هق أكُس ب

ْكقَا»: فقؼقل َّٓ الدُّ ُجُؾ َلُقْسؾُِؿ َما ُيِريُد إِ ْساَلُم َأَحبَّ إَِلقِْف ، إِْن َكاَن الرَّ َفَؿا ُيْسؾُِؿ َحتَّك َيُؽقَن اإْلِ

كْقَا َوَما َطَؾقَْفا ـَ الدُّ
«مِ

(1)
 ، بؾ وقد كان بعُض الـاس 

َّ
فقشتؽقن مؿا ُيؾؼل  ملسو هيلع هللا ىلص يلتقن الـبل

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ، يف صدورهؿ وشؽقك الشقطاُن مـ وسقسة ـْ »: َقاَل  فَع
َجاَء كَاٌس مِ

 
 
ب  : ، َفَسَلُلقهُ ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب الـَّبِل ـْ َشْلِن الرَّ

َما َيتََعاَضُؿ َأَحُدَكا َأْن  إِكَّا َكِجُد فِل َأكُْػِسـَا مِ

اهللُ َأْكبَُر، اهللُ َأْكَبُر، اهللُ َأْكَبُر، َذاَك : ملسو هيلع هللا ىلصكََعْؿ، فَؼاَل : ، َقاُلقا؟أَوَقْد َوَجْدُتُؿقهُ : َيتََؽؾََّؿ بِِف، َفَؼاَل 

َكقَْدُه إَِلك اْلَحْؿُد هلل الَِّذي َردَّ  -َذاَك َمْحُض اْْلِيَؿانِ : ويف رواية -َصرِيُح اْْلِيَؿانِ 

«الَْقْسَقَسةِ 
(2)

«الَْحْؿُد هلل الَِّذي َلْؿ َيْؼِدْر ِمـُْؽْؿ إَِلَّ َطَؾك الَْقْسَقَسةِ »: ، ويف لػظ
(3)

. 

يَؿان :َأْي  َة  :أن اِْستِْعَظاَمُؽْؿ اْلَؽاَلَم بِِف ُهَق َصِريُح اإْلِ َفنِنَّ اِْستِْعَظاَم َهَذا، َوِشدَّ

ـْ 
يَؿانَ اْلَخْقِف مِـُْف، َومِ ـْ اِْسَتْؽَؿَؾ اإْلِ ـْ اِْطتَِؼاده، إِكََّؿا َيُؽقُن لَِؿ  الـُّْطِؼ بِِف، َفْضاًل َط

ًؼا ًٓ ُمَحؼَّ ُؽقك، اِْستِْؽَؿا يَبُة َوالشُّ َواْكَتَػْت َطـُْف الر 
(4)

. 

َُ َِٓد َْ إضال  َشِٗز أبٛ ضفٚا
قفا وطؿفا قد وها هل هـُد بـُت طتبة زوُج أبل سػقان التل كان الثلُر ٕبقفا وأخ

 .وشرح صدرها لإلسالم، زادها طـ اإلسالم إطراًضا كتَب اهلل لفا الفداية

 :[25]الػتح:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ ولعؾفا َكجت مـ الؼتؾ يقَم ُأحدٍ 

ـُ العقاِم أبا ُدجاكة يقم أحد َقْد َحَؿَؾ السَّ »ولذلؽ  قَْػ َطَؾك َمْػِرِق َرْأِس لؿا رأى الزبقُر ب

«اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾؿُ : َفُؼْؾت: َبْقرُ قَْػ َطـَْفا ولؿ يؼتؾفا، َقاَل الزُّ َطَدَل السَّ ، ثؿ ُطتَْبةَ ِهـَْد بِـِْت 
(5)

. 

                                      

 (.2312( أخرجف مسؾؿ )1)

 (.5112(، وســ أبل داود )133 -132( يـظر: صحقح مسؾؿ )2)

 (.3161( مسـد أحؿد )3)

 (.1/251شرح الـقوي لصحقح مسؾؿ )( يـظر: 4)

 (.657(، والسقرة، ٓبـ هشام )3/421( الطبؼات الؽربى )5)
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تعرتيفا حالٌة مـ الدهشة ، مـؽسرةً  وها هل هـُد تجؾس يقم فتح مؽة يف بقتفا حزيـةً 

ٕصـامفا  تـظرفؽلين هبا ، وابـفا معاوية قد أسؾؿ، فزوجفا أبق سػقان قد أسؾؿ، والذهقل

أيـ كان طؼؾل حقـ كـت أطبد هذه إحجار التل ٓ تبصر وٓ : الؿتـاثرة يف بقتفا وتؼقل

 !.؟وٓ تعطل وٓ تؿـع، وٓ تضر وٓ تـػع ،تسؿع

خرجت تـظر إلك مؽة الجديدة ، ا هدأت إَرجُؾ وإصقاُت يف الُطرقاتولؿَّ 

ًٓ قفرأت بعقـ َتخرج مـ مآققفا تسقؾ طؾك  الَعَبراِت وما جعؾ ، فا ما زادها دهشًة وذهق

رت، َخديفا َمْت وُكس  وآثاَر ، فؼد رأت إصـاَم التل كاكت تحقط بالؽعبة قد ُهد 

  ورأِت ، الجاهؾقة قد ُأزيؾت
َّ
، أو حقل الؽعبة بقـ صائٍػ  وأصحاَبف  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

وهـا ، وشعرت بلن أصقات تؽبقرهؿ وهتؾقؾفؿ تزلزل أركان قؾبفا، ساجدٍ ، أو راكعٍ 

، أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل: وهل تؼقل ،كاكت كؼطُة التحقل يف حقاهتا، فؿا تؿالؽت كػسفا

 وأشفد أن محؿًدا رسقل اهلل.

قد رأيتؽ : ، فؼالملسو هيلع هللا ىلصإين أريد أْن أبايع محؿًدا : فؼالت ،فرجعت إلك أبل سػقان

طبادتف يف هذا الؿسجد إي واهلل، واهلل ما رأيُت اهلل تعالك ُطبِد حؼَّ : فؼالت ،!تؽػريـ

 
ِ
إن باتقا إٓ مصؾقـ ققاًما وركقًطا وسجقًدا قبؾ الؾقؾة، واهلل

(1)
.  

َٗاضَتػٔفِس  ّٖ ُٔ ٙٔع ّٖ اهلَل َفبا  هل
 
 
: كان اهلل قد أكزل طؾقف ققَلف تعالك ملسو هيلع هللا ىلص وقبؾ أن تليت كساُء قريٍش لؿبايعة الـبل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[12]الؿؿتحـة:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

                                      

 (.1/498(، والتبصرة )1/314( يـظر: حقاة الصحابة )1)
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اهلل أن يغػر لفـ ما  وادعُ ، فنذا أقررَن هبذه الشروط فبايعفـ طؾك اإلسالم: أي

 .فنن اهلل غػقر رحقؿ، مضك مـ ذكقهبـ

 
ُّ
َـّ الـَّبِل َـّ اهلَل تعالك ملسو هيلع هللا ىلصوجاءت هـُد مع الؿممـات لقبايَعُف ـَ ، ويستغػَر َلُف فؾؿا اجتؿع

ـَ بِاهللِ َشْقئًا»: لفـ ملسو هيلع هللا ىلصأمامف قال  َـّ َطَؾك َأْن ََل ُتْشرِْك ـَ سَوََل تَ ، ُأبَايُِعُؽ ـَ ، رِْق فَؼاَلْت ، َوََل َتْزكِق

ةُ  وَ أَ  :هـدٌ  َـّ : ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  !؟َتْزكِل اْلُحرَّ ـَ َأْوََلَدُك َـّ ، َوََل َتْؼتُْؾ ـَ َأْيِديُؽ ـَ بِبُْفتَاٍن َتْػَترِيـَُف بَْق َوََل َتلْتِق

َـّ  ـَ فِل َمْعُروٍف ، َوَأْرُجِؾُؽ َوََل َتْعِصق
(1)

  
َّ
ـَ الـَّبِل َـّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفباَيْع  .«واستغَػَر َلُف

َِ َخُ٘فٔا ًّ ًٔ بعَد احلسا  ٔاإضال
ـْ َطائَِشَة أم الؿممـقـ  ـِ َربِقَعَة لَِرُسقِل اهلل »: َقاَلْت  ▲َط َجاَءْت ِهـٌْد بِـُْت ُطْتبََة ْب

َيا َرُسقل اهلل، إِنَّ َأَبا ُسْػَقاَن َرُجٌؾ ُمْؿِسٌؽ، َوَلْقَس ُيْعطِقـِل َما َيْؽِػقـِل : َفَؼاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص

 َٓ َّٓ َما َأَخْذُت مِـُْف َوُهَق   ُجـَاٌح َأْن آُخذَ ،  َيْعَؾؿُ َوَوَلِدي، إِ
َّ
ـْ َمالِِف َما َيْؽِػقـِل  َفَفْؾ َطَؾل

مِ

َّ بَِغقِْر إِْذكِفِ 
«ُخِذي َما َيْؽِػقِؽ َوَولََدِك بِاْلَؿْعُروِف : ملسو هيلع هللا ىلص، فؼال لفا ؟َوَبـِل

(2)
. 

َْ بعَدآلِي ب ملسو هيلع هللا ىلص سٗب اهِيبِّ ًٔ ٚٔت أبٛ ضفٚا  ٍٔإضال
وَمَحا مـف ، وما إن أسؾؿت هـُد إٓ وقد أصػل اهلل كقران الحؼد والؽراهقة يف قؾبفا

 .وأبدل مؽان ذلؽ كؾف ُحبَّ اهلل ورسقلف، معالَؿ الشرك والجاهؾقة

ـْ أم الؿممـقـ َطائَِشَة  ـِ َربِقَعَة ُأمُّ ُمَعاِوَيَة »: َقاَلْت  ▲فَع َجاَءْت ِهـٌْد بِـُْت ُطْتَبَة ْب

 : َفَؼاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسقِل اهلل 
ِ
  ،َيا َرُسقل اهلل

ِ
َْرِض َأْهُؾ ِخَباءٍ  َواهلل ْٕ ا َطَؾك َضْفِر ا َما َكاَن مِؿَّ

(3)
 

ـْ َأْهِؾ ِخَبائَِؽ 
قا مِ  َأْن َيِذلُّ

َّ
ـْ َأْن ، ثؿ َأَحبَّ إَِلل

 مِ
َّ
َما َأْصَبَح اْلَقْقَم َأْهُؾ ِخَباٍء َأَحبَّ إَِلل

                                      

 (.4754(، ومسـد أبل يعؾك )27162( يـظر: مسـد أحؿد )1)

 (.1714(، ومسؾؿ )5371 ،5364( يـظر: البخاري )2)

 آل بقٍت. :( تؼصد3)
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ـْ َأْهِؾ ِخَبائَِؽ 
وا مِ ٍد بَِقِدهِ  َوَأْيًضا َوالَِّذي: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َيِعزُّ «َكْػُس ُمَحؿَّ

(1)
. 

 
 
 ٔل بقِت أبل سػقان بعد إسالمفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصِف لفـد دلقٌؾ طؾك ُحب   ملسو هيلع هللا ىلص وهؽذا كان ققُل الـبل

ٙ َْ ََٔدأب٘ ضفٚا  َُ األصِا
إٓ وقد وجد كػسف تشتاق إلك استدراك ما فاهتا  وما إن أسؾؿ أبق سػقان 

،َيا »: وقال لف ملسو هيلع هللا ىلصمـ خقر، فذهب إلك رسقل اهلل 
ِ
 اهلل

َّ
ـَ  َكبِل ُمَعاِوَيُة َتْجَعُؾُف َكاتًِبا َبْق

، : ، َقاَل َكَعؿْ : ملسو هيلع هللا ىلصَيَدْيَؽ، فَؼاَل  ـَ اَر، َكَؿا ُكـُْت ُأَقاتُِؾ اْلُؿْسؾِِؿق ُركِل َحتَّك ُأَقاتَِؾ اْلُؽػَّ َوُتَمم 

«َكَعؿْ : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل 
(2)

. 

 
ُّ
: فؼال ،لف ملسو هيلع هللا ىلص ريػ، ودطاشفجعؾ ابـَُف مـ َكتََبِة الَقحل ال ملسو هيلع هللا ىلصفاستجاب لف الـَّبِل

ْؿ ُمَعاِوَيَة اْلؽَِتاَب » ُفؿَّ َطؾِّ «َواْلِحَساَب، َوقِِف اْلَعَذاَب  ،الؾَّ
(3)

فؼال  ،، ودطا لف مرًة أخرى

ُفؿَّ اْجَعْؾُف َهاِدًيا َمْفِديًّا َواْهِد بِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص «الؾَّ
(4)

وذلؽ لقؽقن كؾ حرف مـ كتاب اهلل  :

 .¶تف يُد ُمَعاويَة يف مقزان حسـات أبقف َخطَّ 

  -أيًضا -واستجاب
ُّ
َره طؾك َسرَيٍة لفدم  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ٕبل سػقان يف صؾبف لـػسف فَلمَّ

: أحِد أطظؿ أصـام العرب وهق مـاة، الذي ذكره الؼرآن يف سقرة الـجؿ يف ققلف تعالك

فذهب إلقفا أبق ، [21 - 19]الـجؿ:  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿

ففدمفا بقده سػقان 
(5)

. 

وتتحرك شػتاه بحؿده ، أثـاء هدمف لؿـاة َيـبُض قؾُبف بشؽر اهلل ◙ولؽلين بف 

                                      

 (.1714(، ومسؾؿ )3825يـظر: البخاري )( 1)

 (.2511( يـظر: صحقح مسؾؿ )2)

حف إلباين يف الصحقحة )7211(، وابـ حبان )17192( أخرجف أحؿد )3)  (.3227(، وصحَّ

حف إلباين يف الصحقحة )3842(، والرتمذي )17895( أخرجف أحؿد )4)  (.1969(، وصحَّ

 (.5/228صابة، ٓبـ حجر )(، واإل93( يـظر: السقرة، ٓبـ هشام )5)
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ولؽلين بدمقطف َتـَفؿُر طؾك خده ، سبحاكف طؾك ما أكعؿ بف طؾقف مـ بعد الؽػر باإلسالم

قد أخَضَؾت لِحَقَتف َتُبُؾ الَثَرى مـ تحتف ُحزًكا طؾك ما ضاع مـ طؿره يف طبادة تؾؽ 

 وفرًحا هبداية اهلل تعالك لف.، ـامإص

 اهلٔل ٖ يف ضبِٚىْز ًّ دٔأدُص٘
يؼُػ  ملسو هيلع هللا ىلصوها هق ذا أبق سػقان الذي كان يؼقد جققش الؽػر لحرب رسقل اهلل 

 ، ملسو هيلع هللا ىلص ُيجاهد يف سبقؾ اهلل تعالك تحت راية رسقلف
 
طدًدا مـ  ملسو هيلع هللا ىلص وقد شفد مع الـبل

 : مـفا ،الؿشاهد

نجهاد  : أوال    :ين ه يىَم ح 

 ، وقد كصر اهلل فقفا الؿسؾؿقـ، ملسو هيلع هللا ىلصوهل أول مشاهده مع رسقل اهلل 
 
 وكان لؾـبل

ـٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْطَطاُه َرُسقُل اهلل »وذلؽ حقـ ، مع أبل سػقان فقفا مققػ كريؿ ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َغـَائِِؿ ُحـَْق
مِ

ـَ ُأوقِقًَّة َوَزَكَفا َلُف باَِلٌل  بِِؾ َوَأْرَبِعق ـَ اإْلِ
ا َأْطَطاُه ، مِاَئًة مِ  ،َوَأْطَطك ابْـَْقِف َيِزيَد َوُمَعاِوَيةَ َفَؾؿَّ

  َقاَل َأُبق ُسْػَقاَن 
 
 : ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل

ِ
ل، َلَؼْد َحاَرْبُتَؽ َفـِْعَؿ ، إِكََّؽ َلَؽِريؿٌ  َواهلل فَِداَك َأبِل َوُأم 

«َساَلْؿُتَؽ َفـِْعَؿ اْلُؿَسالُِؿ َأْكَت، َفَجَزاَك اهلل َخْقًرا، ثؿ اْلُؿَحاِرُب ُكـَْت 
(1)

. 

 : ووغٌذ له ةالجنحه  حصار  الطائفه : ساني ا

ـْ فقفا داخؾ حصقهنا  ـَ َم وتحرك الؿسؾؿقن مـ ُحـَقـ إلك الطائػ، وقد َتَحصَّ

َفُلصقب ، فحاصرهؿ الؿسؾؿقن، فاهنالت سفاُم الؿشركقـ طؾقفؿ كالؿطر، الؿـقعة

ـُ »، فؼد طدٌد مـ جـقد الؿسؾؿقـ مـفؿ أبق سػقان  ُطَبْقٍد الثؼػل َرَماه َسِعقُد ْب

 َرُسقَل اهلل ، بَِسْفٍؿ َفَلَصاَب إحدى َطْقـَقف
َ
َهِذِه َطْقـِل َقْد ، َيا َرُسقَل اهلل: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفُلتِل

، إِْن ِشْئَت َدَطْقُت اهللَ َفَردَّ َطَؾْقَؽ َطْقـََؽ : ملسو هيلع هللا ىلصُأِصقَبْت فِل َسبِقِؾ اهلل، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل 

                                      

ظر: الطبؼات الؽربى )1) ستقعاب )3/9(، وأسد الغابة )3/1519(، ومعرفة الصحابة )1/86( ـي  .(2/714(، وٓا
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ـٌ  ـٌ يف الَجـة: فؼال، ؟فِل اْلَجـَّةِ َوإِْن ِشْئَت َفَعقْ «طق
(1)

. 

 
 
وقد ُقبَِض ، طؾك َكجران كان قد َولَّك أبا سػقان  ملسو هيلع هللا ىلص ويف أواخر حقاة الـبل

 
ُّ
 وهق والًقا طؾقفا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

(2)
ويف هذا قال الحافظ العراقل، 

(3)
 : 

اااااك أباااااا ُساااااػقاكَ   اكاااااذلؽ قاااااد َولَّ
 

ـَ  َصااخرَ    اَحاارٍب بعااُد ذا َكجراَكاا باا
 

 :امل ردذينَ  ن كادَل أوَل مَ  هانَ : سالش ا

الذي ادطك  (لسإسقد الَعـ)ويف أثـاء وٓيتف طؾك كجران خرج َكذاُب القؿـ 

وكاكت بعض ، ًعإكف كان يخرج طؾك الـاس ُمتَؼـ   :وكان ُيَؾؼب بذي الِخؿار، الـبقة

 ، قبائؾ العرب قد ارتدت واكحازت إلقف
ُّ
فؾؼقف أبق ، يف أواخر حقاتف بؼتالف ملسو هيلع هللا ىلصفلمر الـبل

 فؽان بذلؽ أول مـ قاتؾ الؿرتديـ.، فؼاتؾف سػقان 

ـِ  ـُ مْرَدَوْيف َط ْحَؿـ َطـ أبل ُهَرْيَرة  اْبـ شَفاٍب  فؼد أخرج اْب َطـ أبل َسؾَؿة بـ طبد الرَّ

  دَّة طؾك إَِقاَمة ديـ اهلل َأُبق ُسْػقَان بـ َحْرب»: َقاَل «أول مـ َقاتؾ أهؾ الر 
(4)

. 

ـُ  اْستْعؿؾ َأَبا ُسْػقَان  ملسو هيلع هللا ىلصن َرُسقل اهلل إ»: أبل حاتؿ طـ الزهري أكف قالوقد أخرج اب

ا قُ  ا فؼاتؾف ُمْرَتدًّ  ؾ فؾؼل َذا اْلخؿاربأق ملسو هيلع هللا ىلصبض َرُسقل اهلل بـ َحْرب طؾك بعض القؿـ َفَؾؿَّ

دَّة وجاهد َطـ الد   «يـَفَؽاَن أول مـ َقاتؾ فِل الر 
(5)

. 

ا  :الريمىنه  يف مػرهحه  ه الػظيم  مىكف  : راةػ 

الخالفة َطَزَم طؾك فتح الشام وكشر اإلسالم فقفا، فقجف   ولؿا تقلك أبق بؽر

                                      

 (.3/1312(، ومعرفة الصحابة )3/333(، وأسد الغابة )3/416(، والسقر )5/231( يـظر: اإلصابة )1)

 (.5/292والـفاية )(، والبداية 2/714( يـظر: آستقعاب )2)

 ( مـ ألػقة العراقل.985( بقت رقؿ )3)

 (.8/131( يـظر: الدر الؿـثقر، لؾسققصل )4)

 (.18863( تػسقر ابـ أبل حاتؿ )5)
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ًفا كحق دمشؼ لػتحفا، جقش بؼقادة َيزيَد بـ أبل سػقان متقج   :إلقفا أربعة جققش، مـفا

 .ابـف يزيد  ةوقد خرج أبق سػقان وزوجتف هـد لقجاهدا يف سبقؾ اهلل تحت راي

الجققش إربعة  ولؿا فقجئ الؿسؾؿقن بلطداد الروم الفائؾة أمر أبق بؽر 

يف َمَدٍد لقؼقد  أن تجتؿع تحت راية واحدة، وأرسؾ إلقفؿ خالد بـ القلقد 

 الجققش يف هذا الػتح العظقؿ.

وجاء يقم معركة القرمقك العظقؿة، التل كاكت أطداد الروم فقفا خؿسة أضعاف 

الؿفام بقـ أمراء إجـاد، وقد جعؾ ٕبل سػقان  ؼسؿ خالٌد الؿسؾؿقـ تؼريًبا، ف

 .مفؿة تحؿقس الجققش، وبث روح التػاين فقفا 

يخطب يف الؿسؾؿقـ قبؾ الؿعركة، وصدى صقتِف  ووقػ أبق سػقان 

، اهلَل اهللَ »: وهق يؼقل ،ُيدوي يف أكحاء القرمقك، يشعؾ الحؿاسة يف قؾقب الؿجاهديـ

ْوِم، الؾَُّفؿَّ َهَذا َيْقٌم ، َأْكَصاُر اإِلْسالَِم َوَداَرُة الَعَرِب إِكَُّؽْؿ  ْرِك َوَداَرُة الرُّ َِٓء َأْكَصاُر الش  َوَهُم

ـْ َأيَّامَِؽ، الؾَُّفؿَّ َأْكِزْل َكْصَركَ 
«مِ

(1)
. 

ؽ بتؼقى اهلل قيا ُبـل، طؾ»: د قادة الؿقسرة فقطظف قائاًل حام ابـف َيزيَد أمثؿ وقػ أ

فؽقػ بؽ ، والصرب: فنكف لقس رجؾ هبذا القادي مـ الؿسؾؿقـ إٓ محػقًفا بالؼتال

 ِؼ قا أمقَر الؿسؾؿقـ، أولئؽ أحؼ الـاس بالجفاد والـصقحة، فاتَّ وبلشباهؽ الذيـ ُولُّ 

اهلل يا بـل، والزم يف أمرك، وٓ يؽقكـ أحد مـ إخقاكؽ أرغب يف إجر والصرب يف 

«إن شاء اهلل أفعؾ: سالم مـؽ، فؼال يزيد الحرب وٓ أجرأ طؾك طدو اإل
(2)

. 

ودارت رحك الؿعركة، وأبؾك الؿسؾؿقن بالًء حسـًا إٓ أن خؾاًل حدث يف صػقف 

وهـا ضفرت يف الؿشفد هـُد بـُت طتبة التل ، الؿسؾؿقـ جعؾ الدائرة لؾروم طؾقفؿ

                                      

 (.7/8(، والبداية والـفاية )3/416( يـظر: سقر أطالم الـبالء )1)

 (.2/155( تاريخ دمشؼ )2)
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أتػرون  !.؟إلك أيـ تـفزمقن: خرجت مـ بقـ صػقف الـساء تـادي يف الؿسؾؿقـ قائؾة

كظرت إلك زوجفا أبل سػقان مـفزًما فضربت ، ثؿ ؟ؾع طؾقؽؿمـ اهلل ومـ جـتف وهق مطَّ 

وابذل  ،إلك أيـ يا صخر بـ حرب، ارجع إلك الؼتال: وجف ُحصاكف بعؿقدها، وقالت لف

: ، قال الزبقر بـ العقامملسو هيلع هللا ىلصَص ما سؾػ مـ تحريضؽ طؾك رسقل اهلل مفجتؽ حتك ُتَؿح  

فؾؿا سؿعت كالم هـد ٕبل سػقان ذكرُت صقهتا يقم أحد وكحـ بقـ يدي رسقل اهلل 

وططػ الؿسؾؿقن، فعطػ أبق سػقان طـدما سؿع كالم هـد: ، قالملسو هيلع هللا ىلص
(1)

. 

َيا : وهؽذا أحقا كالم هـد قؾب أبل سػقان، فققػ طؾك مرتػع يـادى بلطؾك صقتف

 َكْصَر اهلل اْقَتِرْب، َيا َكْصَر اهلل اْقَتِرْب.

ُفِؼَدِت إَْصَقاُت َيْقَم اْلَقْرُمقِك إِٓ َرُجٌؾ »: قال ْبـ َحْزٍن  فعـ اْلُؿَسق ِب 

ومُ : َواِحٌد َيُؼقُل  َفَذَهْبُت َأْكُظُر، َفنَِذا ، َيا َكْصَر اهلل اْقتَِرْب، َواْلُؿْسؾُِؿقَن َيْؼَتتُِؾقَن ُهْؿ َوالرُّ

«َيِزيدَ ُهَق َأُبق ُسْػَقاَن َتْحَت َراَيِة اْبـِِف 
(2)

. 

ويف أثـاء جفاده وكضالف يف القرمقك أصابف سفٌؿ َفَػَؼَل طقـَف السؾقؿة، لتصبح 

كلختفا التل ُفِؼَلت يف حصار الطائػ
(3)

. 

لدخقل اإلسالم إلك الشام  ثؿ كصر اهلل الؿسؾؿقـ، وكاكت تؾؽ الؿعركة بقابةً 

يف مقزان حسـات أبل سػقان  -إن شاء اهلل -ومصر وغقر ذلؽ مـ البؾدان، وكؾ هذا

 .ومـ شفدوا معف هذا الػتح العظقؿ

َم طقـقف يف سبقؾ إطالءً ، ثؿ قضك أبق سػقان بؼقة حقاتف أطؿك ؽؾؿة ٓ ل بعد أن قدَّ

ره، فؼد َقاَل َرُسقُل اهلل صبقطد اهلل لؿـ اْبُتؾل بذهاب ب -إن شاء اهلل -لقػقز :إلف إٓ اهلل

                                      

 (.128 -1/126( يـظر: فتقح الشام )1)

حف ابـ حجر يف اإلصابة )1/91ف ابـ سعد يف الطبؼات الؽربى )( أخرج2)  (.5/231(، وصحَّ

 (.5/231(، واإلصابة )2/116(، والسقر )4/1681( يـظر: آستقعاب )3)
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اْبَتَؾقُْت َطْبِدي بَِحبِقَبتَْقفِ إَِذا : إِنَّ اهللَ َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

ْضُتُف ِمـُْفَؿا الَجـَّةَ   «َفَصبََر َطقَّ
(2)

 ويف، 

ـْ َلُف َجَزاٌء ِطـِْدي إَِلَّ اْلَجـَّةُ »: رواية «َلْؿ َيُؽ
(3)

. 

ِّ َغٔادْٝ ًٕٔ حُبط  إضال
ـِ ُطَؿَر   ـْ َأَبا : دٍ حَيْقَم أُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل »: َقاَل  ¶طـ طْبِد اهلل ْب ُفؿَّ الَع الؾَّ

ـَ ُأَمقَّةَ  ـْ َصْػَقاَن ْب ـَ ِهَشاٍم، الؾَُّفؿَّ الَع ـِ الَحاِرَث ْب ُفؿَّ الَع ـُ طؿرُسْػَقاَن، الؾَّ : ، َقاَل اب

َفَتاَب اهلل َطَؾْقِفْؿ  [128]آل طؿران:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ َفـََزَلْت 

ـَ إِْساَلُمُفؿْ  «َفَلْسَؾُؿقا، َفَحُس
(4)

. 

وُيدطك لف ، ملسو هيلع هللا ىلصُيذَكُر بخقر يف بقت رسقل اهلل  بؾ وأصبح اسُؿ أبل سػقان 

 ، بطقل الُعؿر
ُّ
الؾُفؿَّ »: فسؿعفا تدطق اهلل قائؾةً  ،طؾك زوجتف أم حبقبة ملسو هيلع هللا ىلصفؼد دخؾ الـبل

 ، َوبَِلِخل ُمَعاِوَيةَ ، َوبَِلبِل َأبِل ُسْػَقانَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَأْمتِْعـِل بَِزْوِجل َرُسقِل اهلل 
ُّ
َقْد : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل

اٍم َمْعُدوَدةٍ ، َسَلْلِت اهللَ ِْلَجاٍل َمْضُروَبةٍ  َؾ ، َوَأْرَزاٍق َمْؼُسقَمةٍ ، َوَأيَّ ـْ ُيَعجِّ فِ شقًئا َل ، َقْبَؾ ِحؾِّ

َر أو  ـْ ِحؾِّفِ شقًئا ُيَمخِّ ـْ َطَذاٍب فِل الـَّارِ ، َط َطَذاٍب  ، أوَولَْق ُكـِْت َسَلْلِت اهللَ َأْن ُيِعقَذِك ِم

«فِل اْلَؼْبرِ َكاَن َخْقًرا َوَأْفَضَؾ 
(5)

. 

ًٔ ٕ بعَدُص٘زْٝ ًّ ت٘اضٔع  ٕإضال
ـْ َبـِل َمْخُزوٍم إَِلك ُطَؿَر َيْسَتْعِديِف َطَؾك َأبِل ُسْػَقاَن، »: طـ ُمَجاِهٌد َقاَل 

َساَر َرُجٌؾ مِ

، إِنَّ َأَبا ُسْػَقاَن : َفَؼاَل  ـَ ةَ َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق ي بَِؿؽَّ َفَلَكا َأْطَؾُؿ بَِذلَِؽ : َفَؼاَل ُطَؿرُ ، َضَؾَؿـِل َحد 

                                      

 َعْقـَْقِف.ب :َحبِقَبَتْقِف: يعـلب( 1)

 (.5653( يـظر: البخاري )2)

 (.2411( أخرجف الرتمذي )3)

حف إلباين.(، 3114( أخرجف الرتمذي )4)  وصحَّ

 (.3662( أخرجف مسؾؿ )5)
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ـُ ِغْؾَؿانٌ ، اْلَحد   َة َفْلتِـِل، َقاَل ، َوَلُربََّؿا َلِعْبُت َأَكا َوَأكَْت َطَؾْقِف َوَكْح ا : َفنَِذا َقِدْمَت َمؽَّ َفَؾؿَّ

، َوِجلَء بِلَ 
ُّ
َة َأَتاُه اْلَؿْخُزومِل ، َفاْكَطَؾَؼ ُطَؿُر َمَعُف إَِلك َذلَِؽ اْلَحد  ، بِل ُسْػَقانَ َقِدَم ُطَؿُر َمؽَّ

ـْ َهُفـَا: َفَؼاَل 
 : َفَؼاَل ، َفَضْعُف َهُفـَا، َغق ْر َيا َأَبا ُسْػَقاَن، َفُخْذ َهَذا اْلَحَجَر مِ

ِ
،  َواهلل َـّ َٓ َتْػَعَؾ

 : َقاَل 
ِ
، َقاَل  َواهلل َـّ َْفَعَؾ رَّ : َٕ َٓ ُأمَّ َلَؽ، َقاَل : َقاَل ، ثؿ ةِ َفَعاَلُه ُطَؿُر بِالد  َفَلَخَذُه َأُبق : ُخْذ 

ِذي َأَمَرُه ُطَؿُر، َقاَل  ا َصـََع بَِلبِل : ُسْػَقاَن َفَقَضَعُف فِل اْلَؿْقِضِع الَّ َفَؽَلنَّ ُطَؿُر َدَخَؾُف مِؿَّ

ءٌ 
ْ
ْذ َلْؿ ُتِؿْتـِل َحتَّك َغَؾْبَت َأبَا الؾَُّفؿَّ َلَؽ اْلَحْؿُد إِ : َوَقاَل  ،َفاْسَتْؼَبَؾ اْلَبقَْت ، ُسْػَقاَن َشل

ْساَلِم، َقاَل  ْؾَتُف لِل بِاإْلِ ُفؿَّ : َوَقاَل  ،َفاْسَتْؼَبَؾ َأُبق ُسْػَقاَن اْلَبْقَت : ُسْػَقاَن َطَؾك َهَقاُه، َوَذلَّ الؾَّ

ْساَلِم َما  ـَ اإْلِ
ْؾَتـِل بِِف لُِعَؿرَ َلَؽ اْلَحْؿُد إِْذ َلْؿ ُتِؿْتـِل َحتَّك َأْدَخْؾَت َقْؾبِل مِ «َذلَّ

(1)
. 

َٙصَٙد َصرُبٖ عوٟ ً٘ٔت  ٗهٔدٖ 
، ثؿ وبعد فتقح الشام َولَّك طؿُر بـ الخطاب يزيَد بـ أبل سػقان فؾسطقـ وكاحقتفا

فخؾػف معاذ بـ جبؾ فؿات ، اكتشر الطاطقن يف الشام فؿات فقف أمقُرها أبق طبقدة

فؽتب اهلُل لف الشفادة ، لقزيد بـ أبل سػقانفَقلَّك طؿُر إمارَة الشام  -أيًضا -بالطاطقن

فؿات بالطاطقن مثؾ َمـ قبؾف 
(2)

. 

ولؽــا ٓ كشؽ أن قؾب رجؾ ، وجاء الخرب فـزل طؾك قؾب أبل سػقان كالصاطؼة

َطِشَؼ الجفاد يف سبقؾ اهلل حتك ُفِؼدت طقـاه فقف يعؾُؿ فضَؾ الصرب طؾك َقَدِر اهلل، 

ڤ ڤ ڤ ﴿: لقػقز ببشرى الؼرآن لؾصابريـ يف ققلف تعالك :والرضا بؼضائف

ڃ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 [157 -155]البؼرة:   ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
ُّ
إَِذا َماَت َوَلُد »: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد قال الـبل

                                      

 (.2177(، والػاكفل يف أخبار مؽة )2794( أخرجف الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة )1)

 (.1/238(، والسقر )4/1575(، وآستقعاب )1/113( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)
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، َقَبْضُتْؿ َثَؿَرَة ُفَماِدهِ : َكَعْؿ، َفَقُؼقُل : َفَقُؼقُلقنَ ، َقَبْضُتْؿ َوَلَد َطْبِدي: الَعْبِد َقاَل اهللُ لَِؿََلئَِؽتِفِ 

ـُقا : َحِؿَدَك َواْسَتْرَجَع، َفَقُؼقُل اهلل: ، َفَقُؼقُلقنَ ؟َماَذا َقاَل َطْبِدي: َفقَُؼقُل ، َكَعؿْ : َفَقُؼقُلقنَ  اْب

قهُ  «َبْقَت الَحْؿدِ  :لَِعْبِدي َبْقًتا فِل الَجـَِّة، َوَسؿُّ
(1)

. 

فؼد كان ، مـ الصالحقـ بشفادة الصالحقـ وقد كان يزيُد بـ أبل سػقان 

إِكََّؽ َشابٌّ ُتْذَكُر ، َيا َيِزيدُ »: يؼقل لف وكان َأبُق بَْؽٍر الصديؼ ، (يزيد الخقر) :ُيَسؿقكف

 مِـَْؽ 
َ
«بَِخقٍْر َقْد ُرئِل

(2)
 ، 

ُّ
أنَّ َصبَْر إب طؾك مقت آبـ الصالح ُيَثؼؾ : ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب الـبل

َـّ فِل الِْؿقَزانِ ، بٍَخ بٍَخ »: ملسو هيلع هللا ىلصمقزاكف يقم الؼقامة يف ققلف  َواهللُ  ،ََل إِلََف إَِلَّ اهللُ : َلَخْؿٌس َما َأْثَؼَؾُف

الُِح ُيتََقفَّك ، َوُسبَْحاَن اهلل ،َأْكَبُر  «َفَقْحتَِسبُُف َوالَِداهُ َوالَْحْؿُد هلل، َواْلَقلَُد الصَّ
(3)

. 

 .بالجـة ٕبل سػقان  وكلنَّ كؾ هذه أثار بشاراٌت 

َِٟ َُٗكالّٓ  ََٗعَد اهلُل احُلط
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿: قال اهلل تعالك

 .[11]الحديد:   ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت

لػتح اـ أكػؼقا وقاتؾقا يف سبقؾ اهلل قبؾ يابة الؽرام الذحأن الص :ُتخبُِر هذه أية

أكػؼقا وقاتؾقا، ، ثؿ أطظؿ درجة طـد اهلل مـ الذيـ تلخر إسالمفؿ إلك بعد الػتح

زلفؿ طـد اهلل إٓ أن اهلل تعالك قد وطدهؿ اولؽـفؿ مع تػاوت درجاهتؿ، واختالف مـ

 بالجـة. :جؿقًعا بالُحسـك، أي

مـ أهؾ الجـة،  -إن شاء اهلل -أكف ان ٕبل سػق جديدةً  ولعؾ يف ذلؽ إشارةً  

                                      

ـف 3948(، وأحؿد )1121( أخرجف الرتمذي )1)  (.1418إلباين يف الصحقحة )(، وحسَّ

 (.1/329(، والسقر )8/317(، والتاريخ الؽبقر )1/98( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

حف إلباين يف الصحقحة )833ـ حبان )ب(، وا15662( أخرجف أحؿد )3)  (.1214(، وصحَّ
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م طقـقف يف سبقؾ اهلل.، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصفؼد أكػؼ وجاهد مع رسقل اهلل   مع خؾػائف مـ بعده، وَقدَّ

َْ  ٗقُت اهسسِٚى ٗسا
ومـ العـاد ، ومـ الظؾؿات إلك الـقر، وبعد رحؾة صقيؾة مـ الشرك إلك التقحقد

وِصفُره طؾك فراش  ملسو هيلع هللا ىلصيـام أبق سػقان بـ حرب صاحب رسقل اهلل ، إلك الجفاد

 وذهب بصُره.، بعد أن َكبَِرْت ِسـُّف الؿقت يف خالفة طثؿان بـ طػان 

وصؾَّك طؾقف أمقر الؿممـقـ طثؿان بـ طػان، يف الؿديـة ◙ومات 
(1)

، ودفـ 

  -إن شاء اهلل -وهق يـتظر، بالبؼقع
 
ـِ »: إذ قال: ملسو هيلع هللا ىلص شػاطة الـبل اْسَتَطاَع َأْن َيُؿقَت َم

ـْ َيُؿقُت بَِفا ؛بِاْلَؿِديـَِة َفْؾَقُؿْت  «َفنِكِّل َأْشَػُع لَِؿ
(2)

. 

إن مؿا ألجلين إلك اإلصالة يف الحديث طـ سقرة أبل  :ويف الختام أققل

أن ألسـة الُؿرجػقـ، وأقالَم الُؿغرضقـ لؿ تزل َتـفُش يف  :وذكر مـاقبف سػقان

 .وهِطرضف حتك أن، ولؼد أفزطـل طتاب اهلل ُٕكاس سؿعقا اإلفؽ ولؿ يردُّ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: فؼال سبحاكف لفؿ

 [12]الـقر:  ﴾چ چ
 
ـْ ِطْرِض َأِخقِف َردَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ، وَرَجقُت أن أفقز بؼقل الـبل ـْ َردَّ َط َم

ـْ َوْجِفِف الـَّاَر َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  «اهللُ َط
(3)

. 

  سػقان  اوَحْسُب أب
 
أم  ققُل  ملسو هيلع هللا ىلص ومـ أوذوا يف أطراضفؿ مـ أصحاب الـبل

ـُ الزبقر ـُ أختفا طروة ب إِك ل َأْسَؿُع كَاًسا َيتَـَاَوُلقَن »: فؼال ،الؿممـقـ طائشة حقـ سللفا اب

ٍد   : َفَؼاَلْت ، ملسو هيلع هللا ىلصأَْصَحاَب ُمَحؿَّ
َّ
ٍد ، َيا بُـَل َوَكاَن ، ملسو هيلع هللا ىلصَكاكُقا َمَع َرُسقِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َأْصَحاَب ُمَحؿَّ

                                      

 (.3/9(، وأسد الغابة )2/714(، وآستقعاب )3/1519( يـظر: معرفة الصحابة )1)

حف إلباين يف الصحقحة )3917(، والرتمذي )5818أخرجف أحؿد )( 2)  (.2928(، وصحَّ

حف إلباين يف صحقح الجامع )1931(، والرتمذي )27583( أخرجف أحؿد )3)  (.6262(، وصحَّ
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ا َقبََضُفُؿ اهلُل ، ُيْجِري َلُفْؿ ُأُجقَرُهؿْ  اهلُل  َْجَر َلُفؿْ  َفَؾؿَّ ْٕ «َأَحبَّ َأْن ُيْجِرَي َذلَِؽ ا
(1)

. 

ـَ ُأْختِل»: ويف رواية َقاَلْت لف  ، َيا اْب
 
َْصَحاِب الـَّبِل

ِ
«َفَسبُّقُهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصُأمُِروا َأْن َيْستَْغِػُروا ٕ

(2)
. 

 

 ،حشٍب تِي عي أتي سفياَى سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

  

                                      

 (.1999( أخرجف أجري يف الشريعة )1)

 (.3122( أخرجف مسؾؿ )2)
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 ًصاسيُّاأل اِىتُي الرَّيِّه نالَهيث ُتىأ

 

 نِيشازُب ُذٗ اهٖطٚفامُل
َهِب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  ِة َوالذَّ  ِخَقاُرُهْؿ فِل اْلَجاِهِؾقَّةِ  ،الـَّاُس َمَعاِدٌن َكَؿَعاِدِن اْلِػضَّ

ْسََلِم، إَِذا َفِؼُفقا «ِخَقاُرُهْؿ فِل اْْلِ
(1)

، وٓ تظفر معادن الرجال إٓ يف الؿقاقػ التل 

 الرجال مقاقػ.: قاللذا فؼد صدق مـ  :تشفد لفؿ برجقلتفؿ

وإين مـ خالل تؾؽ الصػحات أقدم لؽؿ صحابقًّا جؾقاًل، وبطاًل طظقًؿا، مؿـ صـعقا 

 رجٌؾ يف كؾ مققػ.: تاريخ اإلسالم، ولق استطاع التاريخ أن يتؽؾؿ لؼال طـف بؿؾلء فقف

ـُ   الزاهد العابد الؿجاهد أبق الفقثؿ ب
ُّ
 .التَّْقَفاِن إكصاريُّ  إكف الصحابل

ِْ ٍِب٘ اهَلٚجأ ًَّ ُّ اهٖتٚٔا  ؟ب
، كـقتف ، إكصاريُّ ُّ

َأُبق الَفْقَثؿ، وهق مـ سادات  :هق مالؽ بـ التَّقفان، الخزرجل

لقؾك بِـْت طتقؽ ْبـ َطْؿرو، الخزرجقة :بـل طبد إشفؾ، وأمف هل
(2)

. 

ُب بذي كان أبق الفقثؿ َفاِرًسا مغَقاًرا، ومحارًبا ُص  ـِ ؾًبا، وكان ُيَؾؼَّ ْقَػْق ٕكف كان  :السَّ

وهذا دلقؾ طؾك مفارتف الؼتالقة، َيَتَؼؾَُّد سقػقـ يف الحرب يؼاتؾ هبؿا
(3)

. 

َْصـَاَم فِل اْلَجاِهؾِقَِّة، َوُيَمف ُػ بَِفا، َوَيُؼقُل بِالتَّْقِحقِد ُهَق  ْٕ َوَكاَن َأُبق اْلَفْقَثِؿ َيْؽَرُه ا

ـُ ُزَراَرَة، وقد كاكت القفق َن َقْد َأَضؾَّ َزَماُكفُ : د تؼقل لفؿَوَأْسَعُد ْب ْٔ إِنَّ َكبِقًّا َمْبُعقٌث ا
(4)

 ،

                                      

 (.383(، ومسؾؿ )3383( أخرجف البخاري )1)

 (.1/191(، والسقر )7/563(، واإلصابة )3/341ـظر: الطبؼات الؽربى )( ي2)

 (.2/477( يـظر: آستقعاب )3)

 (.1/192(، والسقر )5249(، والؿستدرك )3/341( يـظر: الطبؼات الؽربى )4)



 

 

271 

 األًصاسيُّ أُتى الَهيثن تُي الرَّيِّهاِى 271

لء إرض بعد ضؾؿاهتا، ويحقل ضفؽان يرتقب بؽؾ كقاكف هذا الـقر اإللفل الذي ي

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل الؼؾقب بعد مقهتا، ويجؿع الـاس بعد شتاهتا، حتك ساقف الَؼَدُر إلك

ًٝٔع اهطع ٔعْدً٘  اد
وأمره بتبؾقغ الرسالة، فقاجف طاصػة مـ ، ملسو هيلع هللا ىلصفػل مؽة اصطػك اهلل تعالك كبقف 

التؽذيب والصد وآستفزاء، وضقؼت قريش الخـاق طؾك دطقة التقحقد بشتك 

، تارةً وبالحصار  تارةً وبالتعذيب  تارةً القسائؾ وبؽؾ ما أوتقت مـ ققة، بالتؽذيب 

 
ُّ
طؾك البحث طـ أكصاٍر لفذا الديـ يحؿؾقكف بؼؾقهبؿ، ويـصروكف  ملسو هيلع هللا ىلصحتك طزم الـبل

ا » ربف يف ذلؽ، ملسو هيلع هللا ىلصوقد استلذن ، بلرواحفؿ، ويضحقن مـ أجؾف بلمقالفؿ وأكػسفؿ فَؾؿَّ

«َأْن َيْعِرَض َكْػَسُف َطَؾك َقَبائِِؾ اْلَعَرِب  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَر اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك َرُسقَلُف 
(1)

وهق  ملسو هيلع هللا ىلصخرج  

 اهلل طقسك 
ُّ
حقـؿا  يحؿؾ يف صدره كػس الُفؿقم التل كان يحؿؾفا مـ قبؾف َكبل

َبف ققمف، كؿا يف ققلف تعالك  ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿: كذَّ

 [52]آل طؿران: 
ُّ
ـْ ُيْمِويـِل» :َيُؼقُل  طؾك الؼبائؾ يف مقسؿ الحج ملسو هيلع هللا ىلص، وصاف الـبل ـْ  ؟َم َم

َغ صَيـْ  «فاَل َيِجُد َأَحًدا َيـُْصُرُه َوُيْمِويفِ  َوَلُف اْلَجـَُّة؟، ِرَساَلَة َربِّلُركِل َحتَّك ُأَبؾِّ
(2)

، حتك 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصر مـ بعثتف شساق الَؼَدُر قدمقف الشريػتقـ كحق العؼبة، وذلؽ يف السـة الحادية ط

التشريؼ، فقجد هـاك كػًرا مـ أهؾ يثرَب، مـفؿ أبق الفقثؿ بـ التقفان  أيامِ  لأوسط لقال

الذي سقصـع مـف هذا الؾؼاء َكْجًؿا يف سؿاء التاريخ
(3)

. 

 
ُّ
ـْ َأْكُتؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال لفؿ الـبل ـَ اْلَخْزَرِج، َقاَل : َقاُلقا؟ ِمؿَّ

ـْ َمَقالِل َيُفقَد؟: َكَػٌر مِ  َأِم

                                      

ـف ابـ حجر يف الػتح )( طـ طؾل بـ أبل صالب 728( أخرجف البقفؼل يف الدٓئؾ )1)  (.15/71، وحسَّ

حف إلباين.14494 -14496أخرجف أحؿد )( 2)  (، وصحَّ

(، ومعرفة الصحابة 1/242(، والسقر )1/171(، والطبؼات الؽربى )5249( يـظر: الؿستدرك )3)

(5/2448.) 
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َبَؾك، َفَجَؾُسقا َمَعُف، َفَدَطاُهْؿ َرُسقُل اهلل : َقاُلقا ؟َأَفََل َتْجِؾُسقَن ُأَكؾِّْؿُؽؿْ : َكَعْؿ، َقاَل : َقاُلقا

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ا َصـََع اهلُل َلُفْؿ فِل  إَِلك اهلل ْساَلَم، َوَتاَل َطَؾقِْفُؿ اْلُؼْرآَن، َوَكاَن مِؿَّ

َوَطَرَض َطَؾْقِفُؿ اإْلِ

ْساَلمِ  َْوُس َوَكاُكقا َأْهَؾ كِتَاٍب ، َأنَّ َيُفقَد َكاُكقا َمَعُفْؿ بِباَِلِدِهؿْ  :اإْلِ ْٕ َوِطْؾٍؿ، َوَكاَكِت ا

ٌء، َقاَلِت اْلقَُفقدُ ، َواْلَخْزَرُج َأْهَؾ ِشْرٍك َوَأْصَحاَب َأْوَثانٍ 
ْ
إِنَّ َكبِقًّا : َفَؽاُكقا إَِذا َكاَن َبْقـَُفْؿ َشل

َن َقْد َأَضؾَّ َزَماُكُف َكتَّبُِعُف َفـَْؼتُُؾُؽْؿ َمَعُف َقتَْؾ َطاٍد َوإَِرَم، فَ  ْٔ ا َكؾََّؿ َرُسقُل اهلل َمبُْعقٌث ا  ملسو هيلع هللا ىلصَؾؿَّ

  -َيا َقْقِم اْطَؾُؿقا: َقاَل بَْعُضُفْؿ لِبَْعضٍ  ُأوَلئَِؽ الـََّػَر َوَدَطاُهْؿ إَِلك اهلل 
ِ
  -َواهلل

َّ
َأنَّ َهَذا الـَّبِل

ا َدَطاُهْؿ إِلَ  َدُكْؿ بِِف َيُفقُد َفاَل َتْسبَِؼـَُّؽْؿ إَِلْقِف، َفَلَجاُبقُه َلؿَّ ، َوَقبُِؾقا مِـُْف َما ك اهلل الَِّذي َتَقطَّ

ْساَلمِ  ـَ اإْلِ
ر  : َوَقاُلقا َلفُ  ،َطَرَض َطَؾقِْفْؿ مِ ـَ اْلَعَداَوِة َوالشَّ

َٓ َقْقٌم َبْقـَُفْؿ مِ إِكَّا َقْد َتَرْكـَا َقْقَمـَا َو

ُطقُهْؿ إَِلك َأْمِرَك، َوكَْعِرُض بَِؽ، َوَسـَْؼَدُم َطَؾْقِفْؿ َفـَدْ  َأْن َيْجَؿَعُفؿُ  َما َبْقـَُفْؿ، َوَطَسك اهلل 

، َفنِْن َيْجَؿْعُفُؿ اهلُل َطَؾْقَؽ َفاَل َرُجَؾ َأَطزُّ مِـَْؽ  ـِ ي ـْ َهَذا الد 
، ثؿ َطَؾقِْفُؿ الَِّذي َأَجْبـَاَك إَِلْقِف مِ

ـْ َرُسقِل اهلل صاكْ  ُققا ملسو هيلع هللا ىلصَرُفقا َط ـَ إَِلك باَِلِدِهْؿ َقْد آَمـُقا َوَصدَّ «َراِجِعق
(1)

. 

رها ورجع همٓء الـػر إلك يثرب بعد اكتفاء مقسؿ الحج بؼؾقٍب جديدة، ُقُؾقٍب صفَّ 

وثان، وأزاح طـفا ضؾؿات الجاهؾقة بـقره، وبدأ أَبُق  التقحقد مـ دكس الشرك ورجس ٕا

ـ  اْلَفقْثَِؿ وأصحابف  ا بقـ ققمفؿ، حتك أسؾؿ معفؿ طدد م يتسؾؾقن بدطقة التقحقد ِسرًّ

ور طام جاء مقسؿ الحج فعزم أبق الفقثؿ وبعض مـ أسؾؿ أن يخرجقا أهؾ يثرب، وبعد مر

 . ملسو هيلع هللا ىلصبقـ ققافؾ الحجقج إلك مؽة، ولؽـ كاكت وجفتفؿ الحؼقؼقة هل لؼاء رسقل اهلل 

ٞٔبٚع  ٗىلاأُل ُٞ اهعقب
ا مع رسقل اهلل أبق الفقثؿ وأصحابُ  َؾ تقاَص  ولؿا وصؾت ققافؾ الحجقج مؽةَ  ف ِسرًّ

وبعد ، ر رجاًل شوكاكقا اثـل ط، كػس لقؾة الؾؼاء إول وواطدوه شعب العؼبة يف، ملسو هيلع هللا ىلص

                                      

 (.1/174(، والسقرة الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث الصحقحة )689( يـظر: دٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )1)
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  ُتْشرُِكقا بِاهللِ تعاَلْقا َباِيُعقكِل َطَؾك َأْن ََل » :قال لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصحقار دار بقـفؿ وبقـ رسقل اهلل 

ـَ َأْيِديُؽْؿ  َتلُْتقا بُِبْفَتاٍن َوََل ، َدُكؿْ  َتْؼُتُؾقا َأْوََل  َتْزُكقا، َوََل  َتْسرُِققا، َوََل َشْقًئا، َوََل  َتْػَتُروَكُف َبْق

ـْ َوََل ، َوَأْرُجِؾُؽؿْ  ـْ َأَصاَب ِم ـْ َوَفك ِمـُْؽْؿ َفَلْجُرُه َطَؾك اهلل، َوَم  َتْعُصقكِل فِل َمْعُروٍف، َفَؿ

ـْ َذلَِؽ شقًئا َذلَِؽ  ـْ َأَصاَب ِم اَرٌة، َوَم ْكَقا َفُفَق َلُف َكػَّ َب بِِف فِل الدُّ
اهللُ َفَلْمُرُه  َفَسَتَرهُ شقًئا َفُعققِ

«َوإِْن َشاَء َطَػا َطـْفُ ، إَِلك اهلل، إِْن َشاَء َطاَقَبفُ 
(1)

. 

 
َّ
ف قد ضرب أوَل مِْعَقل هدم يف كحقـ قبض طؾك أيديفؿ وهؿ يبايعق ملسو هيلع هللا ىلصفؽلنَّ الـبل

 رسالة اإلسالم.بقـ جدار العـاد الغشقم الذي صـعتف قريش لَتُحقل بف بقـ الـاس و

إلك يثرب وكلهنؿ مـ شدة الػرح يطقرون   أصحابفورجع أبق الفقثؿ مع 

 ، ثؿ بال جـاح
ُّ
فؿ الؼرآن، ئَ لُقْؼرِ   وراءهؿ مصعب بـ طؿقر ملسو هيلع هللا ىلصبعث الـبل

ؿ يف الديـ، ويصؾل هبؿ، ويدطق الـاس معفؿ إلك اهلل وحده ٓ شريؽ لف، حتك فُ فَ وُيَػؼ  

 ظفر اإلسالم.دار يف يثرب إٓ وفقفا مـ يُ  لؿ يبَؼ 

 َس٠ اهٖتازِٙذ دلرِيتػُٖٚ يف ُٗزد
، مـ ِخَقرة أهؾ إرض يقَمئذٍ  ولؿا فشا اإلسالم يف يثرب اجتؿع سبعقن رجاًل 

ـُ التَّق َفاِن، فؼالقا :البطؾ الؿجاهد :مـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َحتَّك َمتك َكتُْرك َرُسقُل »: َأُبق اْلَفْقَثِؿ ْب

َة َوَيَخاُف  «ُيْطَرُد فِل ِجَباِل َمؽَّ
(2)

ية حتك خرجقا مـفا ، وصالت جؾسة  الؿشاورة الِسر 

 ، وقد طزمقا طؾك أخذ قرار حاسؿ سقغقر َمْجَرى التاريخ
 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص أٓ وهق إيقاء الـبل

ويـطؾؼ اإلسالم مـفا يف إقطار ، لقؼقؿ دولة اإلسالم طؾك أرضفا :بؾدهتؿ وكصرتف

ـُ اهلل ما بَؾغ الؾقؾ والـفار :وإمصار ـٌ فِل ، لَقْبُؾَغ دي
ـٌ َكائِ وهبذا الؼرار ، َذلَِؽ َما ُهَق َكائِ

                                      

 (.3892( أخرجف البخاري )1)

حف إلباين يف الصحقحة )15836( أخرجف أحؿد )2)  (.63(، وصحَّ
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ـْ فقفا بصقت  الخطقر ُيعؾـفا أبق الفقثؿ وأصحابف  هلل ورسقلف أمام الدكقا وَم

ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿ :وبؼؾب ٓ يخشك يف اهلل لقمة ٓئؿ قائؾقـ، يخرتق الؿسامع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ی ی جئ حئ 

 .[53 - 52]آل طؿران:  ﴾پ

وضؾَّ همٓء إبطال يؽتؿقن يف صدورهؿ ما اتػؼقا طؾقف حتك جاء مقسؿ الحج 

، فخرجقا مع حجقج ققمفؿ، يحؿؾقن يف قؾقهبؿ ملسو هيلع هللا ىلصيف السـة الثالثة طشر مـ بعثتف 

فؾؿا أكاخت هبؿ ركائبفؿ يف مؽة أرسؾقا إلك ، ا َراِسًخا رسقخ الجبال الشقامخإيؿاكً 

 
 
التشريؼ،  أيامِ  للقخربوه خربهؿ، ولققاطدوه شعب العؼبة يف أوسط لقال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .لتؽقن يف تؾؽ الؾقؾة

ُٞ اهعقب  ٠ٞٔ اهلرَببٚع
ـُ مالؽ   ،أَحُد أبطال تؾؽ الؾقؾة الؿباركة يؼص طؾقـا أحداثفا وها هق كعُب ب

ـْ »: فقؼقل
قَْؾَة َمَع َقْقمِـَا فِل ِرَحالِـَا َحتَّك إَِذا َمَضك ُثُؾُث الؾَّقِْؾ َخَرْجـَا مِ َفـِْؿـَا تِْؾَؽ الؾَّ

ـَ َتَسؾَُّؾ اْلَؼَطا، ملسو هيلع هللا ىلصِرَحالِـَا لِِؿقَعاِد َرُسقِل اهلل  َكَتَسؾَُّؾ ُمْسَتْخِػق
(1)

ْعِب  ، َحتَّك اْجتََؿْعـَا فِل الش 

ـْ كَِسائِِفْؿ َكِسقَبُة بِـُْت َكْعٍب ُأمُّ ُطَؿاَرَة ، ِطـَْد اْلَعَؼَبةِ 
ـُ َسبُْعقَن َرُجاًل، َوَمَعـَا اْمَرَأَتاِن مِ َوَكْح

ـِ َثابٍِت إِْحَدى كَِساِء َبـِل  ـِ َطِدي  ْب اِر، َوَأْسَؿاُء بِـُْت َطْؿِرو ْب ـِ الـَّجَّ إِْحَدى كَِساِء َبـِل َماِزِن ْب

َ ُأمُّ مَ ، َسؾَِؿةَ 
ْعِب َكـَْتظُِر َرُسقَل اهلل : َقاَل ، ـِقعٍ َوِهل  -َحتَّك َجاَءَكا َوَمَعفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَفاْجَتَؿْعـَا بِالش 

ـُ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب  -َيْقَمئِذٍ  ُف اْلَعبَّاُس ْب َّٓ َأكَُّف َأَحبَّ َأْن  -َيْقَمئِذٍ  -َوُهقَ ، َطؿُّ َطَؾك ديـ َقْقمِِف، إِ

ـِ َأِخقِف، َوَيتَ  ُؼ َلفُ َيْحُضَر َأْمَر اْب َل ُمتََؽؾ ٍؿ، ، َقثَّ ـُ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب َأوَّ ا َجَؾْسـَا َكاَن اْلَعبَّاُس ْب َفَؾؿَّ

َْكَصارِ : َقال -َيا َمْعَشَر اْلَخْزَرِج : َفَؼاَل  ْٕ ـَ ا
 مِ
َّ
قَن َهَذا اْلَحل ا ُيَسؿُّ  :َوَكاكَِت اْلَعَرُب مِؿَّ

                                      

 كقع مـ الحؿام. :( الؼطا1)
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ـْ  -اْلَخْزَرَج َأْوَسَفا َوَخْزَرَجَفا ـْ َقْقمِـَا مِؿَّ
ًدا مِـَّا َحقُْث َقْد َطؾِْؿُتْؿ، َوَقْد َمـَْعـَاُه مِ إِنَّ ُمَحؿَّ

ـْ َقْقمِِف، َوَمـََعٍة فِل بََؾِدِه، َقاَل ، ُهَق َطَؾك مِثِْؾ َرْأيِـَا فِقفِ 
َقْد َسِؿْعـَا َما : َفُؼْؾـَا: َوُهَق فِل ِطزٍّ مِ

، ملسو هيلع هللا ىلصَفَتَؽؾََّؿ َرُسقُل اهلل : ، َفُخْذ لِـَْػِسَؽ َولَِرب َؽ َما َأْحَبْبَت، َقاَل ُقْؾَت، َفَتَؽؾَّْؿ َيا َرُسقَل اهلل

ْساَلمِ  َفتاََل الؼرآن َوَدَطا إَِلك اهلل  َب فِل اإْلِ ا : َقاَل ، ثؿ َوَرغَّ ُأبَايُِعُؽْؿ َطَؾك َأْن َتْؿـَُعقكِل مِؿَّ

ـُ َمْعُروٍر بَِقِدهِ : كعبَتْؿـَُعقَن مِـُْف كَِساَءُكْؿ َوَأْبـَاَءُكْؿ، َقاَل  َكَعْؿ : َقاَل ، ثؿ َفَلَخَذ اْلَبَراُء ْب

ا َكْؿـَُع مِـُْف ُأُزَرَكا ـُ َأْهُؾ ، َوالَِّذي بََعَثَؽ بِاْلَحؼ  َلـَْؿـََعـََّؽ مِؿَّ َفَبايِْعـَا َيا َرُسقَل اهلل، َفـَْح

اْلُحُروِب، َوَأْهُؾ اْلَحْؾَؼةِ 
(1)

ـْ َكابٍِر، َقاَل ، َوِرْثـَاَها َكابًِرا  ُؿ  -َفاْطَتَرَض اْلَؼْقَل : َط َواْلَبَراُء ُيَؽؾ 

َْشَفؾِ  -ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ْٕ ـُ التَّق َفاِن َحؾِقُػ َبـِل َطْبِد ا إِنَّ ، َيا َرُسقَل اهلل: َفَؼاَل ، َأُبق اْلَفْقَثِؿ ْب

 ًٓ َجاِل ِحبَا ـَ الر  ـُ َفَعْؾـَا  -اْلُعُفقدَ  :َيْعـِل -َوإِكَّا َقاصُِعقَها، َبْقـَـَا َوَبْق َفَفْؾ َطَسقَْت إِْن َكْح

َؿ َرُسقُل اهلل : َأْضَفَرَك اهلُل َأْن َتْرِجَع إَِلك َقْقمَِؽ َوَتَدَطـَا؟ َقاَل ، ثؿ َذلَِؽ  : َقاَل ، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصَفَتَبسَّ

َم، َواْلَفْدَم اْلَفْدمَ  َم الدَّ َبِؾ الدَّ
(2)

ـْ  ،َأَكا ِمـُْؽؿْ   ـْ َحاَرْبُتْؿ، َوُأَسالُِؿ َم َوَأْكُتْؿ ِمـِّل، ُأَحاِرُب َم

َر َكِؼقبًا َيُؽقُكقَن َطَؾك شَأْخرُِجقا إِلَلَّ ِمـُْؽْؿ اْثـَْل طَ : ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقْد َقاَل َرُسقُل اهلل َسالَْؿُتؿْ 

 طَ فقا مِـْ ج، َفَلْخرَ َقْقِمِفؿْ 
ْ
ـَ الْ شْؿ اْثـَل

َْوسِ َر َكِؼقبًا مِـُْفْؿ تِْسَعٌة مِ ْٕ ـَ ا
 -َخْزَرِج، َوَثاَلَثٌة مِ

ا َباَيَعـَا َرُسقُل اهلل  ،-وكان أبق الفقثؿ أحد الـؼباء ـْ َرْأِس اْلَعَؼَبِة  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ
ْقَطاُن مِ َصَرَخ الشَّ

َيا َأْهَؾ اْلُجَباِجِب : بَِلْبَعِد َصْقٍت َسِؿْعُتُف َقطُّ 
(3)

بَاة َمَعُف   ٍؿ َوالصُّ َقْد َهْؾ َلُؽْؿ فِل ُمَذمَّ

َأَما  ،اْسَؿْع َأْي َطُدوَّ اهلل، َهَذا َأَزبُّ اْلَعَؼَبةِ : ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ؟َأْجَؿُعقا َطَؾك َحْربُِؽؿْ 

َـّ َلَؽ  ـُ ، اْرَفُعقا إِلَك ِرَحالُِؽؿْ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ثؿ  ،َواهللِ، َْلَْفُرَغ َفَؼاَل َلُف اْلَعبَّاُس ْب

َـّ َطَؾك َأْهِؾ مِـًك َغًدا بَِلْسقَافِـَا، َقاَل َوالَِّذي : ُطبَاَدةَ  ـْ ِشئَْت َلـَِؿقَؾ
َفَؼاَل : بََعَثَؽ بِاْلَحؼ  َلئِ

                                      

 ( الحؾؼة: الدروع والسالح.1)

 (.5/573( الؿعـك: َدمل وَدُمُؽؿ شلٌء واحد، ويـظر: الـفاية يف غريب إثر )2)
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ا َأْصَبْحـَا : َقاَل كعٌب َلْؿ ُأؤَمْر بَِذلَِؽ، : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  َفَرَجْعـَا َفـِْؿـَا َحتَّك َأْصَبْحـَا، َفَؾؿَّ

ُة ُقَرْيٍش  َيا َمْعَشَر اْلَخْزَرِج، إِكَُّف َقْد َبَؾَغـَا : َفَؼاُلقا، َحتَّك َجاُءوَكا فِل َمـَاِزلِـَاَغَدْت َطَؾْقـَا ُجؾَّ

ـِ َأْضُفِركَا، َوُتَبايُِعقَكُف َطَؾك َحْربِـَا، وَ  ـْ َبْق
اهلل َأكَُّؽْؿ َقْد ِجْئتُْؿ إَِلك َصاِحبِـَا َهَذا َتْسَتْخِرُجقَكُف مِ

ـَ اْلَعَرِب َأَح 
ـْ : ٌد َأْبَغَض إَِلْقـَا َأْن َتـَْشَب اْلَحْرُب َبْقـَـَا َوَبْقـَُف مِـُْؽْؿ، َقاَل إِكَُّف َما مِ َفاْكَبَعَث َم

ٌء، َوَما َطؾِْؿـَاُه، َوَقْد 
ْ
ـْ َهَذا َشل

 َما َكاَن مِ
ِ
ـْ ُمْشِركِل َقْقمِـَا، َيْحؾُِػقَن َلُفْؿ بِاهلل

ُهـَالَِؽ مِ

َفَبْعُضـَا َيـُْظُر إَِلك َبْعٍض، َوَقاَم اْلَؼْقُم َوفِقِفُؿ اْلَحاِرُث : ـَّا، َقاَل َصَدُققا َلْؿ َيْعَؾُؿقا َما َكاَن مِ 

ـِ اْلُؿِغقَرِة، َوَطَؾقِْف كَْعاَلِن َجِديَدانِ  ـُ ِهَشاِم ْب َفُؼْؾُت َكؾَِؿًة َكَلك ل ُأِريُد َأْن ُأْشِرَك اْلَؼْقَم بَِفا ، ْب

 َهَذا َما َتْسَتطِقُع َيا أَ : فِقَؿا َقاُلقا
ْ
ـِ مِثَْؾ َكْعَؾل ـْ َساَدتِـَا َأْن َتتَِّخَذ كَْعَؾْق

َبا َجابٍِر، َوَأكَْت َسق ٌد مِ

ـْ ُقَرْيشٍ 
، َفَؼاَل ، ثؿ َفَسِؿَعَفا اْلَحاِرُث َفَخَؾَعُفَؿا، اْلَػَتك مِ

َّ
 : َرَمك بِِفَؿا إَِلل

ِ
َلَتـَْتِعَؾـَُّفَؿا  َواهلل

 َأْحػَ : َيُؼقُل َأُبق َجابِرٍ : َقاَل 
ِ
 : اْلَػَتك، َفاْرُدْد َطَؾقِْف َكْعَؾْقِف، َفُؼْؾُت  ْظَت َواهلل

ِ
ُهَؿا،  َواهلل َٓ َأُردَّ

  -َفْلٌل 
ِ
  -َواهلل

ِ
ـْ َصَدَق  َصاْلٌح، َواهلل

َْسُؾَبـَّفُ  َلئِ َٕ «اْلَػْلُل 
(1)

. 

ـُ التَّقَْفاِن َطَؾك َأْصَحابِِف َفَؼاَل »: ويف رواية َتْعَؾُؿقَن َأنَّ َهَذا  َأَلْستُؿْ : َأْقبََؾ َأُبق اْلَفْقثَِؿ ْب

ْقتُُؿقهُ ؟ َرُسقُل اهلل إَِلقُْؽؿْ  َأَوَلْستُْؿ َتْعَؾُؿقَن َأكَُّف فِل َبَؾِد : بََؾك، َقاَل : َقاُلقا؟ َفَؼْد آَمـْتُْؿ بِِف َوَصدَّ

، أو َفنِْن ُكـْتُْؿ َخاذِلِقفِ : َقاَل  ،َبَؾك: َقاُلقا؟ َوَمْسَؼِط َرْأِسِف َوَمْقلِِدِه َوَطِشقَرتِفِ ، اهلل اْلَحَرامِ 

نَ  ْٔ ْهِر لِباََلٍء كََزَل بُِؽْؿ َفا ـَ الدَّ
ـْ َقْقٍس َواِحَدةٍ  :ُمْسؾِِؿقِف َيْقًما مِ ، َفنِنَّ اْلَعَرَب َستَْرمِقُؽْؿ فِقِف َط

ِد فِل َذاِت اهلل َفَؿا َٓ َْو ْٕ َْمَقاِل َوا ْٕ َكُْػِس َوا ْٕ ـِ ا ـَ  َفنِْن َصابَْت َأكُْػُسُؽْؿ َط
َلُؽْؿ ِطـَْد اهلل مِ

دُِكْؿ، َفَلَجاَب اْلَؼْقُم َجِؿقًعا َٓ ـْ َأكُْػِسُؽْؿ َوَأْمَقالُِؽْؿ َوَأْو
ـُ َمَعُف ، َٓ : الثََّقاِب َخقٌْر مِ بَْؾ َكْح

ْدِق   ، ثؿ بِاْلَقَفاِء َوالص 
 
َلَعؾََّؽ إَِذا َحاَرْبـَا  ،َيا َرُسقَل اهلل: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْقبََؾ َأُبق اْلَفْقثَِؿ َطَؾك الـَّبِل

َْرَحاِم، َوَحَؿَؾتْـَا اْلَحْرُب طَ  ْٕ ـَ اْلِجَقاِر َواْلِحْؾِػ َوا
َؾك الـَّاَس فِقَؽ، َوَقَطْعـَا َما بَقْـَـَا َوبَقْـَُفْؿ مِ
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ـْ قِـَاِطَفا ،َسبِقَساكَِفا َؿ ؟ ا الـَّاَس فِقَؽ َوَقْد َحاَربْـَ  ،َوَتَرْكَتـَا ،َلِحْؼَت بِبََؾِدكَ  َوَكَشَػْت َلـَا َط َفَتَبسَّ

مُ : َقاَل ، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  ُم الدَّ ـُ َرَواَحةَ ، الَْفْدُم الَْفْدمُ  ،الدَّ َخؾ  بَقْـَـَا َيا َأبَا : َفَؼاَل َطْبُد اهلل ْب

َفَؽقَْػ ُكبَايُِعَؽ َيا : فؼال، َفَسبََؼُفْؿ َأبُق اْلَفْقثَِؿ إَِلك بَقَْعتِفِ ، ملسو هيلع هللا ىلصاْلَفْقثَِؿ َحتَّك ُكبَايَِع َرُسقَل اهلل 

، َفبَاَيَع َأُبق اْلَفْقثَِؿ بَايُِعقكِل َطَؾك َما بَاَيَعْت َطَؾْقِف َبـُق إِْسَرائِقَؾ ُمقَسك : َقاَل ؟ َرُسقَل اهلل

ُلُفْؿ، َفَؼاَل  ـْ بَـِل إِْسَرائِقَؾ  ،ُأبَايُِعَؽ َيا َرُسقَل اهلل: َأوَّ
ْثـَا َطَشَر كَِؼقبًا مِ

ِ
َطَؾك َما بَاَيَع َطَؾقِْف آ

ـَ ِطْؿَراَن  ـْ بَاَيعَ : ، فؽان َأُبق اْلَفْقثَِؿ يؼقلُمقَسك ْب ُل َم «َأكَا َأوَّ
(1)

. 

أن أول مـ بايع كان  :ع الروايات التل تخربموهذا الؼقل مـف ٓ يتعارض : ُقْؾُت 

وذلؽ ٕهنؿا كاكا أول مـ بايع يف العؼبة الؽربى  :الرباء بـ معرور، أو أسعد بـ زرارة

 .بقجف طام، أما أبق الفقثؿ فؽان أول مـ بايع مـ الـؼباء 

 اهلٔل ٖ يف ضبِٚىدٔاُد
ـِ ، ؾًباومحارًبا ُص ، َفاِرًسا مغَقاًرا كان أبق الفقثؿ  ْقَػْق ُب بذي السَّ  :وكان ُيَؾؼَّ

ٕكف كان َيَتَؼؾَُّد سقػقـ يف الحرب يؼاتؾ هبؿا، وهذا دلقؾ طؾك مفارتف الؼتالقة
(2)

. 

 
 
وَلْؿ ، وَتُبقكَ  والحديبقةَ  َبْدًرا وُأُحًدا والخـدَق  ملسو هيلع هللا ىلص وقد َشِفَد أبق الفقثؿ مع الـبل

 .ملسو هيلع هللا ىلصَيُػْتُف َمْشَفٌد مع رسقل اهلل 

گ ک ک ک گ گ گ ﴿: ففق َأَحُد الذيـ قال اهلل تعالك طـفؿ

 .[18]الػتح:   ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

إذ  :بالجـة والـجاة مـ الـار ملسو هيلع هللا ىلصومـ الذيـ وطدهؿ اهلل تعالك طؾك لسان رسقلف 

ـْ َيْدُخَؾ الـَّاَر َرُجٌؾ َشِفَد بَْدًرا َواْلُحَدْيبَِقةَ »: قال «َل
(3)

. 

                                      

 (.5979 ،5978ٕبل كعقؿ ) ،( يـظر: معرفة الصحابة1)

 (.2/477( يـظر: آستقعاب )2)
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ٱ ٻ ٻ ﴿: أحد الذيـ قال اهلل تعالك طـفؿ وقد كان أبق الفقثؿ 

  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٻ ٻ پ پ پ 

  :[23]إحزاب: 
ُّ
أهنؿ قد قضقا كحبفؿ : ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ ٕكف أحد إكصار الذيـ أخرب الـبل

َفَلْحِسـُقا إَِلك ، إِنَّ اْْلَْكَصاَر َقْد َقَضَقا الَِّذي َطَؾْقِفْؿ َوَبِؼَل الَِّذي َطَؾْقُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصحقـ قال 

ـْ ، ُمْحِسـِِفؿْ  «ُمِسقئِِفؿْ َوَتَجاَوُزوا َط
(1)

. 

وقػ أبق الفقثؿ مع أبل بؽر  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا هاجت رياح الػتـة بعد مقت رسقل اهلل 

 ِض ة كالعؼبة الَؽُمود حتك قُ دَّ يف خالفتف أمام طاصػة الر   الصديؼ 
َ
طؾقفا والحؿد  ل

يُؼ وهق طـف راضٍ  د  استؽؿؾ مسقرة الجفاد يف خالفة طؿر بـ الخطاب ، ثؿ هلل، ومات الص 

 .حتك مات فقفا 

ًُٕ هسضِ٘يإ   اهلٔل كسا
 
ِ
َٓ َيْخُرُج فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسقُل اهلل َٓ َيْؾَؼاُه فِقَفا َأَحدٌ ، َذاَت َيْقٍم فِل َساَطٍة  َفنَِذا ُهَق ، َو

اَطَة؟»: َفَؼَال ¶بَِلبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر  ُؽَؿا َهِذِه السَّ
ـْ ُبُققتِ َٓ  !َما َأْخَرَجُؽَؿا ِم اْلُجقُع َيا : َقا

َوَأَكا َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه َْلَْخَرَجـِل الَِّذي َأْخَرَجُؽَؿا، ُققَما َفاْكَطِؾُؼقا بِـَا : َرُسقَل اهلل، َقاَل 

ـَا َكْجُد ِطـَْدُه  ، َفَؾَعؾَّ ـِ التَّقَْفاِن اْْلَْكَصاِريِّ َرُجاًل  َوَكانَ  .ُيْطِعُؿـَاشقًئا إَِلك َمـِْزِل َأبِل اْلَفْقَثِؿ ْب

اِء، َفَؼاَما َمَعفُ  َْكَصاِري  َفنَِذا ، َكثِقَر الـَّْخِؾ َوالشَّ ْٕ ـِ التَّْقَفاِن ا َفاْكَطَؾُؼقا إَِلك َمـِْزِل َأبِل اْلَفْقَثِؿ ْب

ا َرَأْتُفؿ اْلَؿْرَأُة َقاَلْت  ـَ : ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل َلَفا َرُسقُل اهلل ،َمْرَحًبا َوَأْهاًل : ُهَق َلْقَس فِل َبْقتِِف، َفَؾؿَّ َأْي

ـْ َلُف َخَدمٌ : َقاَلْت َزْوُجِؽ؟  ـْ اْلَؿاِء، َوَلْؿ َيُؽ
َفَؾْؿ َيْؾَبُثقا َأْن َجاَء َأُبق ، َذَهَب َيْستَْعِذُب َلـَا مِ

َمْرَحًبا َوَأْهاًل، َما َزاَر الـَّاَس َأَحٌد : َفَؼاَل  ،َأْقَبَؾ َطَؾْقفؿ، ثؿ اْلَفْقَثِؿ َيْحِؿُؾ قِْرَبًة َفَقَضَعَفا

ـْ َزاَركِل  ، ثؿ َقطُّ مِْثُؾ َم
َّ
فِ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َيْؾَتِزُم الـَّبِل يِف بَِلبِقِف َوُأم  اْكَطَؾَؼ بِِفْؿ إَِلك ، ثؿ َوُيَػد 
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اْلَحْؿُد هلل، َما : َقاَل ، ثؿ َوَصاِحَبْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَسَط َلُفْؿ بَِساًصا َفـََظَر إَِلك َرُسقِل اهلل ، َحِديَؼتِفِ 

اْكَطَؾَؼ إَِلك َكْخَؾٍة، َفَجاَء بِِعْذٍق فِقِف ُبْسٌر َوَتْؿٌر َوُرَصٌب ، ثؿ َأْكَرَم َأْضَقاًفا مِـ لَأَحٌد اْلَقْقَم 

ـْ َهِذهِ : َفَؼاَل ، َفَقَضَعفُ 
ـْ ُرَصبِفِ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، ُكُؾقا مِ ْقَت لَـَا ِم َيا : َفَؼاَل  ؟َأَفََل َتـَؼَّ

ـْ ُرَصبِِف َوُبْسِرهِ َرُسقَل اهلل، إِك ل َأَرْدُت 
ـْ َذلَِؽ اْلَؿاءِ ، َفَلَكُؾقا، َأْن َتْخَتاُروا مِ

، َوَشِرُبقا مِ

ْػَرةَ  ،َواكَْطَؾَؼ َأُبق اْلَفقْثَِؿ لِقَْصـََع َلُفْؿ َصَعاًما اهلل  َفَؼاَل َلُف َرُسقُل ، َجاَل فِل اْلَغـَؿِ ، ثؿ َوَأَخَذ الشَّ

َـّ َذاَت َدرٍّ ََل ، إِيَّاَك َوالَْحُؾقَب : ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل ، َوَسَؾَخَفا َجْدًيا، أو َفَذبََح َلُفْؿ َطـَاًقا، َتْذبََح

ْمَرَأتِِف َفَطَبَخْت َوَخَبَزْت 
ِ
ـَ الؾَّْحؿِ ، ٓ

َفَلْوَقَد َتْحَتَفا َحتَّك َبَؾَغ ، َوَجَعَؾ َيْؼَطُع فِل اْلِؼْدِر مِ

َقاَم إَِلك ، ثؿ َفَلَتاُهْؿ بَِفا َفَلَكُؾقا، ـَ اْلَؿَرِق َوالؾَّْحؿِ َغَرَف َطَؾْقِف مِ ، ثؿ الؾَّْحُؿ َواْلُخْبُز َفَثَردَ 

َكاءِ  يُح َفبََرَد الؿاء، َفَصبَّ فِل اإْلِ ، َفَشِرَب  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَوَل َرُسقَل اهلل ، ثؿ اْلِؼْرَبِة َوَقْد َسَػَعْتَفا الر 

ا َأْن َشبُِعقا َوَرُووا َقاَل َرُسقُل اهلل ، َكاَوَل ُطَؿَر َفَشِرَب ، ثؿ َكاَوَل َأَبا َبْؽٍر َفَشِرَب ثؿ  َفَؾؿَّ

َبِل َبْؽٍر َوُطَؿرَ  -ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َرَجْعـَا َوَقْد َأَصْبـَا ، ثؿ اْلَحْؿُد هلل َخَرْجـَا َلْؿ ُيْخرِْجـَا إَِلَّ اْلُجقعُ : -ٕ

ـْ الـَِّعقِؿ الَِّذي َهَذا َوالَِّذي َكْػِسل ، َوَماٌء َباِردٌ ، َوُرَصٌب َصقٌِّب ، َهَذا، ضِؾ  َباِردٌ  بَِقِدِه ِم

َْرَض َحتَّك َتـَاَثَر اْلُبْسُر قِبََؾ  ُتْسَلُلقَن َطـُْف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، ْٕ َفَلَخَذ ُطَؿُر اْلِعْذَق َفَضَرَب بِِف ا

ـْ َهَذا َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ : َقاَل ، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  ـَّا َلَؿْسُئقُلقَن َط
َكَعْؿ، : َقاَل  ؟َيا َرُسقَل اهلل، َأئِ

ـْ َثاَلٍث 
َّٓ مِ ُجُؾ َطْقَرَتفُ : إِ ُؾ ، أو َرٍة َسدَّ بَِفا َجْقَطَتفُ سكِ ، أو ِخْرَقٍة َكػَّ بَِفا الرَّ ُجْحرٍ َيَتَدخَّ

ـْ اْلَحرِّ َواْلُؼرِّ  قِف ِم
«فِ

(1)
. 

 
 
َْسَؾِؿل ْٕ ـِ الـَّْضِر ا ـِ اْلَفْقَثِؿ ْب َوَلِزْمُت َباَبُف  ملسو هيلع هللا ىلصَخَدْمُت َرُسقَل اهلل »: َقاَل  وَط

ـْ َجاِسؿِ ، فِل َقْقٍم َمَحاِويَج 
ـِ التَّق َفانِ  َفُؽـُْت آتِقِف بِاْلَؿاِء مِ َوَكاَن َماُؤَها  ،بِْئِر َأبِل اْلَفْقَثِؿ ْب

هؾ مـ ماء : لف ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  ،َصق ًبا، ولؼد دخؾ يقًما صائًػا ومعف أبق بؽر طؾك أبك الفقثؿ

                                      

(، 3181 -3181(، وابـ ماجف )2367(، والرتمذي )21787 -14678)(، وأحؿد 2138( يـظر: مسؾؿ )1)
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: قال لف، ثؿ الثؾج، فصب مـف طؾك لبـ طـز لف، وسؼاه فلتاه بشجب فقف ماء كلكف بارد؟

فقف يا رسقل اهلل طـدكا، وكضحف بالؿاء، فدخؾف وأبق بؽر، وأتك  بارًدا َفِؼْؾ  إنَّ لـا طريًشا

جاءهؿ بعد ذلؽ ، ثؿ أبق الفقثؿ بللقان مـ الرصب طجقة وابـ صاب، وأمفات جراذيـ

وأكؾـا، فؾؿا حضرت الصالة ، وأبق بؽر  ملسو هيلع هللا ىلصبجػـة مؿؾقءة ثريًدا، فلكؾ رسقُل اهلل 

ؿ وطاد إلك سؾَّ ، ثؿ الفقثؿ خؾػـا لالفقثؿ، وزوجة أب ليف بقت أب ملسو هيلع هللا ىلصصؾك بـا رسقُل اهلل 

«العريش فصؾك فقف ركعتقـ بعد الظفر
(1)

. 

 . وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلصففاتان صقرتان جؿقؾتان مـ صقر إكرام أبل الفقثؿ لرسقل اهلل 

 صٔفٍُٕ عّ ٗوْف ٙعذُص اهق٘قً
  ملسو هيلع هللا ىلصكثقر اإلكرام لرسقل اهلل  ولؿا كان أبق الفقثؿ 

ُّ
أن يؽافئف، ففق  ملسو هيلع هللا ىلصأراد الـبل

ـْ َصـََع إِلَقُْؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافِئُقهُ »: الذي قال َفنِْن لَْؿ َتِجُدوا َما ُتَؽافِئُقَكُف َفاْدُطقا َلُف َحتَّك َتَرْوا ، َم

«َأكَُّؽْؿ َقْد َكاَفلُتُؿقهُ 
(2)

 
 
أن أبا الفقثؿ يؼضل حقائجف بـػسف، فسللف  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد َلَػَت اكتباه الـبل

، فَؼاَل : َقاَل  ،؟َهْؾ لََؽ َخاِدمٌ »: قائاًل   َرُسقُل اهلل ، َفنَِذا َأَتاَكا َسبٌْل َفلتِـَا: لف ملسو هيلع هللا ىلصَٓ
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفُلتِل

ـِ َلقَْس َمَعُفَؿا َثالٌِث   : َفَؼاَل ، اْختَْر ِمـُْفَؿا: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َفَلَتاُه َأبُق اْلَفقْثَؿِ ، بَِرأَسْق
َّ
َيا َكبِل

 ، اهلل اْختَْر لِل
ُّ
، ُخْذ َهَذا: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل ـٌ َواْسَتْقِص ، َفنِكِّل َرَأْيتُُف ُيَصؾِّل ؛إِنَّ الُْؿْستََشاَر ُمْمَتَؿ

َما : َفَؼاَلْت لف اْمَرَأُتفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَفاْكَطَؾَؼ َأُبق اْلَفْقثَِؿ إَِلك اْمَرَأتِِف َفَلْخبََرَها بَِؼْقِل َرُسقِل اهلل ، بِِف َخْقًرا

َّٓ َأْن َتْعتَِؼُف، َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَْت بَِبالٍِغ َما َقاَل فِقِف َرُسقُل اهلل  إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصَفُفَق َطتِقٌؼ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل : إِ

َعْث َكبِقًّا َوََل َخِؾقَػًة إَِلَّ َولَُف بِطَاَكتَانِ اهللَ لَْؿ َيبْ 
(3)

، بِطَاَكٌة َتلُمُرُه بِالَْؿْعُروِف َوَتـَْفاُه َطـ الُْؿـَْؽرِ  

                                      

 (.7/349(، وإمتاع إسؿاع، لؾؿؼريزي )7/349( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

حف إلباين يف الصحقحة )1672(، وأبق داود )5743( أخرجف أحؿد )2)  (.254(، وصحَّ

اِحُب واْلقَ 3) ُجُؾ َأْسَراَرُه ثَِؼًة بِِف، ُشب َف بِبَِطاَكِة الثَّْقِب. يـظر: تحػة ( اْلبَِطاَكُة: الصَّ ُفُف الرَّ ِذي ُيَعر  لِقَجُة، َوُهَق الَّ

 (.6/156إحقذي )



 

 

281 

 األًصاسيُّ أُتى الَهيثن تُي الرَّيِّهاِى 281

َوبِطَاَكٌة ََل َتللُقُه َخبَاًَل 
(1)

قِء َفَؼْد ُوقِلَ   ـْ ُيقَق بِطَاَكَة السُّ «َوَم
(2)

. 

امرأتؽ، فقاهلل إين َضَؾْؾُت َأيَّاًما كؾؿا  يا أبا الفقثؿ، وما أروع صـقعَ  َؽ ما أروع صـقعَ 

أردُت أن أكتب تعؾقًؼا طؾك هذا الؿققػ أجد الؼؾؿ يابًسا، وكؾؿا أردُت أن أحرك 

لساين مادًحا أجد الؾسان مؽتقًفا أمام طظؿة وُرقل هذا الصـقع، وما ُلْؿُت َكْػِسل يف 

ـْ َوْصِػف، وَيْعَجُز الؾساُن طـ َمْدِحف. ذلؽ، ففق بحؼ مققػ َيْعَجزُ   اْلَؼَؾُؿ َط

ٍُ٘قُفً ََ اهٖطقٚف ٕ اهعظٚ ٘ٙٔٞ 
الدكقا، وكزل خرُب مقتف طؾك قؾقب أصحابف  أضؾؿِت  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا مات رسقُل اهلل 

ؿَّ الرواسل، وهاجت رياح الػتـة، واْشَرَأبَّ   إبرار كالصاطؼة الؿدوية التل تزلزل الشُّ

قد مات هذا الرجؾ الذي كاكت : ت بعُض قبائؾ العرب، وقالت الَعَجؿُ الـ َػاُق، وارتد

وضـ أطداء اإلسالم أن الػرصة ساكحة لؾؼضاء طؾقف، ر بفالعرب ُتـَص 
(3)

. 

 ،!؟أٓ يعؾؿقن أن اهلل تعالك كاصر ديـف وحافظف، ولؽـ هقفات لفمٓء الؿتؽالبقـ

جقاًل لحؿؾ الرسالة مـ بعده فريًدا لؿ تعرف  قد أطدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأٓ يعؾؿقن أن محؿًدا 

فقاهلل لق َوَقَػْت أمامفؿ الجبال  ،!؟ومدحفؿ يف قرآكف البشرية جقاًل مثؾف، قد 

 العقالل لتصد دطقهتؿ ٕزاحقها مـ صريؼفؿ.

الصحابة  اجتؿع ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أصبح الؿسؾؿقن لقس لفؿ إمام بؿقت رسقل اهلل 

  ملسو هيلع هللا ىلصيف سؼقػة بـل ساطدة يتشاورون يف أمر اختقار خؾقػة رسقل اهلل. 

إصروحات، واقرتح البعُض أْن  وتعددِت ، أراء وكعادة مجالس الؿشقرة اختؾػِت 

ومـ إكصار أمقٌر، ولؽـ يف مثؾ هذه الؿقاقػ الؿصقرية مـ  ،يؽقن مـ الؿفاجريـ أمقٌر 

                                      

ُر فِل إِْفَساِد َأْمِرِه. يـظر: تحػة إحقذي )1) َٓ ُتَؼص   (.6/156( َأْي: 

 (.1641حف إلباين يف الصحقحة )(، وصحَّ 5128(، وأبق داود )2367( أخرجف الرتمذي )2)

 (.2/279( يـظر: حقاة الصحابة )3)
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ًٓ مـ أهؾ البصقرة واْلَحْسؿِ  ة ُيَؼق َض اهلُل لحػظ ديـف رجا ُيْجِري اْلَحؼَّ َطَؾك ، حقاة إُمَّ

َّٓ ويجؿع هبؿ طِ ، ألسـتفؿ وكان مـ همٓء الذيـ جؿع اهلل هبؿ ،  يـػرطؼد الؿسؾؿقـ أ

بطؾ قصتـا أبق الفقثؿ بـ التقفان إكصاري الذي تؽؾؿ  :ةكؾؿة الؿسؾؿقـ يقم السؼقػ

ُؿقا َما ُأْلِؼقِف إَِلْقُؽؿْ ، َؼاَلتِلَيا َمْعَشَر إَْكَصاِر، َأْكِصتُقا َواْسَؿُعقا مَ »: فؼال اْطَؾُؿقا َأكَُّف َقْد ، َوَتَػفَّ

ٍد  َا ُمَحؿَّ  -طداوةُ  :أي -َوَقْد َضَفَرْت َحِسقَؽةُ ، َشِؿتَِت اْلقَُفقُد َوالـََّصاَرى بَِؿْقِت كَبِقـ 

ةِ  دَّ اَب َخَرَج بَِلْرِض اْلَقَؿاَمِة بَِرْطٍد َوَبْرٍق  :َطَؾقْـَا اْلَؿَصائَِب  ؿَ ظَّ َوطَ ، َأْهِؾ الر  ، َأنَّ ُمَسقْؾَِؿَة اْلَؽذَّ

َة فِل َحقَاِة كبقـا  ِطل الـُّبُقَّ ـَ ُخَقْيؾٍِد  :ْد بََؾَغـِل، َوأَن قَ ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َتْعَؾُؿقَن َأكَُّف َكاَن َيدَّ َأنَّ ُصَؾقَْحَة ْب

َة بِباِلِد َكْجدٍ  -أيًضا -إََسِديَّ    -َوَأَكا، َقِد ادََّطك الـُّبُقَّ
ِ
َخائٌِػ َطَؾك َقبَائِِؾ اْلَعَرِب َأْن  -َواهلل

ـْ َبـِل َهاِشؿٍ 
ـِ اإِلْسالِم، َفنِْن َلْؿ َيُؼْؿ بَِفَذا إَْمِر َرُجٌؾ مِ ـْ دِي ـْ ُقَرْيٍش ، أو َتْرَتدَّ َط

َرُجٌؾ مِ

  -َفُفقَ 
ِ
أكشل أبق الفقثؿ يؼقل، ثؿ اْلَفالُك والبقار -َواهلل

(1)
 : 

 َلاااْؿ َيْخُؾااادِ َأٓ َقاااْد َأَرى َأنَّ اْلَػَتاااك 
 

َجااااااِل بَِؿْرَصاااااادِ    َوَأنَّ اْلَؿـَاَياااااا لِؾر 
 

َطْت آَذاُكـَاااااا َوُأُكقُفـَاااااا  َلَؼاااااْد ُجاااااد 
 

ااااادِ     ُمَحؿَّ
 َغاااااَداَة ُفِجْعـَاااااا بِاااااالـَّبِل

 

اااةٍ  ـْ َبْعاااِد ِذلَّ اااَؿ َأْهاااُؾ اْلُؽْػاااِر مِااا  َتَؽؾَّ
 

 لَِغْقَبااااِة َهااااااٍد َكااااااَن فِقـَاااااا َوُمْفَتااااادِ  
 

 َيُؼقُلاااقَن الِػاااَرى َوُمـَاااافٌِؼ َكَصااااَرى 
 

دِ    َوُكاااااؾُّ َكُػاااااقٍر َشاااااامٍِت ُمَتَفاااااق 
 

ُفاااؿْ  ـَ الـَّااااِس ُكؾُّ  َثالَثاااُة َأْصاااـَاٍف مِااا
 

ااااـَاِن َوَيْغَتااااِدي   َيااااُروُح َطَؾْقـَااااا بِالس 
 

اَب اْلَقَؿاَمااااِة َجْفااااَدهُ   َوَأْرَطااااَد َكااااذَّ
 

 َوَأْكَؾاااااَب فِقـَاااااا بِالؾ َسااااااِن َوبِاْلَقااااادِ  
 

ااااُمؼَ  اُه فِقَؿااااا َقاااااَل َغْقاااارَ َوَداَكاااا  رٍ ص 
 

ـُ ُخَقْيؾِادِ   ا َصْؾَحاُة ْبا  َأُخق اْلَجْفِؾ َحؼًّ
 

 َفااال َتااْلَمـُقا َمااا ُيْحااِدُث اهلُل فِاال َغاادِ   َفاانِْن َيااُؽ َهااَذا اْلَقااْقَم مِااـُْفْؿ َشااَؿاَتةٌ 

                                      

 .(31(، والردة، لؾقاقدي )ص2/67(، وآكتػاء )7/366( يـظر: اإلصابة )1)



 

 

283 

 األًصاسيُّ أُتى الَهيثن تُي الرَّيِّهاِى 283
  

ـُ إِْن َلااْؿ َيْجَؿااِع اهلُل َأْمَرَكااا  َوَمااا َكْحاا
 

َفاااا َبْعاااَد َأْحَؿااادِ بَِخْقاااِر ُقاااَرْيٍش    ُكؾ 
 

ـْ َشاااااَء بَِؼْػااااٍر َمطِقااااَرةٍ   بِااااَلْمـَِع َماااا
 

 ِضاااااَباٍع بَِػْدَفااااادِ أو  َوَفْؼَعاااااِة َقااااااعٍ  
 

 َوإِك اااال َْٕرُجااااق َأْن َيُؼااااقَم بَِلْمِرَكااااا
 

  
ٌّ
يُؼ أو  َطؾِاال ااد  ـْ َغاادِ أو  الص   ُطَؿااُر مِاا

 

ـَ َمالِااٍؽ    فِْفاَر ْباا
 أولئاؽ خقااار اْلَحاال

 

 معتاادِ  الااديـ مااـ كااؾ  وأكصااار هااذا  
 

وْقٌع يف كػقس الحاضريـ، وقد تؽؾؿ مثؾف بعض  فؽان لؽالم أبل الفقثؿ 

وغقره، حتك قالت إكصار لؾؿفاجريـ  إكصار بؽالم حؽقؿ كزيِد بـ ثابٍت 

ـُ اْلُقَزَراءُ »: كؾؿتفؿ الخالدة َُمَراء، َكْح ْٕ «َوَأْكتُُؿ ا
(1)

 ِض ، فؼُ 
َ
إَْمُر بػضؾ اهلل، واجتؿعت  ل

لقؽقن خؾقػة الؿسؾؿقـ بعد  كؾؿة الصحابة إبرار طؾك أبل بؽر الصديؼ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
وبعد حقاة صقيؾة مـ البذل والعطاء والدطقة والجفاد يف سبقؾ اهلل يـتفل أبق الفقثؿ بـ 

الدكقا إلك هناية أجؾف، فقؼػ بف يف آخر ويصؾ بف قطار الحقاة ، التقفان مـ سػره الطقيؾ

يف خالفة طؿر بـ  وذلؽ سـة طشريـ مـ الفجرة، محطات طؿره طؾك طتبات أخرة

ويخرج هق معفا ، تخرج روحف إلك بارئفا، ثؿ فقـام طؾك فراش الؿقت، الخطاب 

، ف وصحبَ  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿًدا  لقؾؼك إحبةَ  :مـ بقابة الدكقا وقد فتحت لف أخرة أبقاهبا

ـَ بِاْلبَِؼقِع ، وقد صؾك طؾك جـازتف أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب بالؿديـة
◙وُدفِ

(2)
. 

ْحُت سقرة أبل الفقثؿ  فاستـشؼت ، وُصػُت يف بستان حقاتف، وبعدما َتَصػَّ

ل بحؼ بقـ يدي شخصقة سوَجْدُت َكػْ ، فقف طبقَر اإليؿان، وشؿؿت فقف رائحة الرجقلة

                                      

 (.1156لباين يف السؾسؾة الصحقحة )وإ(، 18( أخرجف أحؿد )1)

 (.1/191(، والسقر )5251 ،5251(، والؿستدرك )3/448( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)
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يف العؼبة يرتجػ  ملسو هيلع هللا ىلصإسالمقة طظقؿة، فؽؾؿا وقػت أمام لؼاءاتف الثالثة برسقل اهلل 

ًٓ يف التضحقة والبذل والػداء ْبُت الصػحات فـظرت إلقف ، قؾبل وأكا أرى مَِثا وإذا َقؾَّ

ًٓ يف البطقلة  والجفاد، ويف وهق يف مقاديـ الجفاد يؼاتؾ بسقػقـ يف سبقؾ اهلل رأيت مَِثا

ا  وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلص ضقافتف لرسقل اهلل ًٓ يف الؽرم والجقد والعطاء، ولؿَّ رأيت مَِثا

 
ُّ
ـَ َزْوُجِؽ » :فُ امرأتَ  ملسو هيلع هللا ىلصسلل الـبل ـْ اْلَؿاءِ : فَؼاَلْت ؟ َأْي

ًٓ «َذَهَب َيْسَتْعِذُب َلـَا مِ ، رأيت مَِثا

ُيظفر لـا معـك ققامة الرجؾ وإكرامف لزوجتف، وصقاكتف لفا، مؿا ، يف رطاية الرجؾ لبقتف

 ًٓ ، ولؿا وقػت مع ملسو هيلع هللا ىلصَراقًِقا يف تعظقؿ أمر رسقل اهلل  يف بقتف، ويف طتؼف لؾخادم رأيت مثا

فقف َطْؼاًل َراِجًحا، وإِْخاَلًصا َطِؿقًؼا، وحؽؿًة  مققػف يقم السؼقػة واختقار الخؾقػة، رأيُت 

 : غقر مصطـعة، ولؿا اكتفقت إلك وفاتف وَجْدُت َكْػِسل والدْمُع يجري أققل لف
ِ
إين  واهلل

أن يجؿعـل اهلل بؽ يف أطؾك طؾققـ،  ورجقُت ، قد أحببتؽ مـ أطؿاق قؾبل يا أبا الفقثؿ

 .مع الـبققـ والصديؼقـ والشفداء والصالحقـ

 

 ،أتي الهيثن عي سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح
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 يَُّطلُق تُي عليٍّ اليواه

 

َٞ َٖ٘ي اهلِٚط  ًطذّدا اهرٜ س
لقس مشفقًرا ، ملسو هيلع هللا ىلصإن حديثـا يف هذه الصػحات طـ رجؾ مـ أصحاب رسقل اهلل 

 
 
قد وضع بصؿتف يف خدمة ديـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص بقـ الـاس، لؽـف مـ أول لؼاء بقـف وبقـ الـبل

. إن مقطدكا مع الصحابل الجؾقؾ:  
 
 الَقَؿامِل

ٍّ
ـِ َطؾِل  . َصْؾِؼ ْب

 ٕٕ ُٗػأُتٕ ُٗطُبامُس
 بـ الُؿـذر

ٍّ
ـُ َطؾِل  ، هق َصْؾُؼ ْب

ُّ
، الَقَؿامِل

ُّ
الَحـَػل

(1)
. 

وهؿ ققم يسؽـقن بلرض يف جزيرة العرب يؼال  ،يف َبـل حـقػة كشل َصؾٌؼ 

فؼد كان ، سقؾؿح َمقؾف لؾعبادة والتـسؽ القؿامة، والؿتعؿؼ يف قراءة سقرتف  :لفا

ادها والؼائؿقـ طؾك  يديـ بديـ الـصراكقة، وكان لفؿ يف بؾدهتؿ كـقسة هق مـ أهؿ ُروَّ

 ، شموهنا
 
 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  وضؾ طؾك هذا حتك سؿع بالـبل

ُٞ ًٔ قص  ٕإضال
ويعؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيؼرأ يف اإلكجقؾ ويعرف فقف صػة رسقل اهلل  كان صؾؼ بـ طؾل 

أن بقان ذلؽ مؽتقب يف التقراة واإلكجقؾ  :وقد أخربكا ربـا سبحاكف، أكف قد أضؾَّ زماُكف

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿: كؿا يف ققلف تعالك

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

                                      

 (.13/455(، وهتذيب الؽؿال )3/441(، ومعجؿ الصحابة، لؾبغقي )3/1568( يـظر: معرفة الصحابة )1)
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 ملسو هيلع هللا ىلصطـ صػات أصحاب كبقف  ، بؾ وقد أخرب [157]إطراف:  ﴾ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: كؿا يف ققلف تعالك التقراة واإلكجقؾ، يف

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 .[29]الػتح:   ﴾ژ ڑ

 فؾؿا سؿع 
 
وهجرتف إلك الؿديـة خرج مـ أرض القؿامة يف  ملسو هيلع هللا ىلص صْؾٌؼ ببعثة الـبل

والسؿاع  ملسو هيلع هللا ىلصجؿاطة مـ ققمف كؾفؿ طؾك الـصراكقة قاصديـ الؿديـة لرؤية رسقل اهلل 

وطرفقه بصػتف التل يف كتبفؿ حتك ، وتال طؾقفؿ ما أكزل طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصوما إْن َلؼقه ، مـف

 لقػقز ص :ملسو هيلع هللا ىلصأسؾؿقا هلل القاحد وآمـقا لرسقلف 
 
: ملسو هيلع هللا ىلص ؾؼ بـ طؾل ومـ معف بؼقل الـبل

ـَ بِل َفَؾُف َأْجَرانِ » ـَ بِـَبِقِِّف وآَم ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب آَم «َأيَُّؿا َرُجٍؾ ِم
(1)

، وذلؽ مصداًقا لؼقلف 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: تعالك

، [54 -52]الؼصص:   ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 .ومـ هـا بدأت رحؾة السعادة يف حقاة صؾؼ بـ طؾل 

ُٖ يف بِا١ٔ ِّ امَلطذٔد دُٗز  اهِب٘
ـِ طؾل   »: قال طـ َصْؾؼ ب

 
َوَأْصَحاُبُف َيْبـُقَن اْلَؿْسِجَد،  ملسو هيلع هللا ىلصِجْئُت إَِلك الـَّبِل

َفَؽَلكَُّف َلْؿ ُيْعِجْبُف َطَؿُؾُفؿْ 
(2)

، َفَؽَلكَُّف َأْطَجَبُف ، ، َفَلَخْذُت اْلِؿْسَحاةَ  ـَ ق َفَخَؾْطُت بَِفا الط 

                                      

 (.241(، والؾػظ لف، ومسؾؿ )5183( أخرجف البخاري )1)

 .╚ٓ لتؼصقرهؿ  ،( قؾُت: وذلؽ لعدم خربهتؿ بطرق البـاء2)
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ـَ : ملسو هيلع هللا ىلصَأْخِذي اْلِؿْسَحاة َوَطَؿؾِل، َفَؼاَل  ـِ  ؛َدُطقا اْلَحـَِػلَّ َوالطِّق ُف َأْضَبُطُؽْؿ لِؾطِّق «َفنِكَّ
(1)

 ،

ُمقا : َفَؽاَن َيُؼقُل  ،َمْسِجَد اْلَؿِديـَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَبـَْقُت َمَع َرُسقِل اهلل »: ويف رواية قال  َقدِّ

ـِ  ـَ الطِّق ُكْؿ َمـْؽًِبا ؛اْلَقَؿاِمل ِم ا، َوَأَشدُّ ـْ َأْحَسـُِؽْؿ َلُف َمسًّ ُف ِم «َفنِكَّ
(2)

. 

مـ أرض القؿامة إلك الؿديـة يف هذا  فؽلنَّ الَؼَدَر ساق صؾؼ بـ طؾل 

ف الرحال فقؿا قلإالتقققت لقؽقن لف كصقٌب طظقٌؿ يف بـاء الؿسجد الـبقي الذي سُتشد 

 .مـ جؿقع أقطار الدكقا إلك يقم الؼقامة بعد

ولؽ أن تتخقؾ إجر العظقؿ الذي سقحصؾ طؾقف صؾؼ بـ طؾل وكؾ مـ ساهؿ 

 ، يف بـاء هذا الؿسجد
ُّ
ـْ َأْلِػ َصََلةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼد قال الـبل َصََلٌة فِل َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُؾ ِم

«إَِلَّ اْلَؿْسِجَد اْلَحَرامَ ، فِقَؿا ِسَقاهُ 
(3)

ـْ َجاَء َمْسِجِدي َهَذا»: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال  َلْؿ َيلِت إَِلَّ لَِخْقرٍ  َم

ُؿفُ  ُؿفُ ، أو َيَتَعؾَّ «َفُفَق بَِؿـِْزَلِة اْلُؿَجاِهِد فِل َسبِقِؾ اهلل ُيَعؾِّ
(4)

، فؽؾ الصؾقات التل تؼام فقف 

وكؾ طؿؾ صالح ُيعؿُؾ يف هذا ، وكؾ أذان وإقامة، والخطب وحؾؼ العؾؿ والؿقاطظ

تعالك يف صحائػ حسـات صؾؼ بـ طؾل ومـ ساهؿ  -إن شاء اهلل -سقؽقنالؿسجد 

 . رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـمعف يف بـائف ف

ِٖيٗب  ٕٔٙ ملسو هيلع هللا ىلصاه  َأستٟ ٙرب سقٚ
بتجفقز الطقـ لقؾصؼ البـَّاؤون الحجارة بف  ويف أثـاء اكشغال صؾؼ بـ طؾل 

آية مـ آيات الـُّبقة يحدثـا  -طـدئذٍ  -فرأى، ببعضفا لدغف طؼرب فتللؿ ألًؿا شديًدا

ـَ بالؿديـة فؾدغتـل طؼرب فلتاين رسقُل اهلل »:  طـفا فقؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت َأخؾُط الطق

                                      

ـف 39/465( أخرجف أحؿد )1)  إركاؤوط.(، وحسَّ

حف إلباين يف التعؾقؼات الحسان )1122(، وابـ حبان )39/465( أخرجف أحؿد )2)  (.1119(، وصحَّ

 (1394(، ومسؾؿ )1191( أخرجف البخاري )3)

حف إلباين يف صحقح الجامع )227(، وابـ ماجف )9419( أخرجف أحؿد )4)  (.6184(، وصحَّ
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َّ َحتَّك َبَرْأُت 
«َفَرقاين َوَمَسَح َيَدْيِف َطَؾل

(1)
. 

 
ٍّ
يف أول إسالمف آية مـ آيات الـبقة  وكلنَّ هذا الذي حدث لطْؾؼ بـ طؾل

كان يشػل  حقث كان مـ ققم كصارى يعؾؿقن أن طقسك ، أراها اهلُل إياه

ولقـؼؾ خرب هذا ، وذلؽ لقثبت فماده طؾك اإلسالم :-بنذن اهلل تعالك -الؿرضك

 طـد دطقة ققمف إلك اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلصالحدث لغقره كدلقؾ طؾك ُكبقة محؿد 

ٍِ سُصٕ عوٟ طؤبس ٖٔ اهعو  ُٗػس
  وبؼل صؾؼ بـ طؾل 

َّ
كظؾف، يسؿع  ملسو هيلع هللا ىلصمدة مؽثف يف الؿديـة يرافؼ الـبل

 إلقف، فؽان  ملسو هيلع هللا ىلصولقبؾغ طـ رسقل اهلل  ،لقـتػع بذلؽ :كؾؿاتف ويرمؼ تحركاتف
َ
ما ُأوِحل

كلكؿا ُكؼش فقف كؼًشا، فؽان أول مـ قرأ سقرة  ،مـ الؼرآن وطاه يف صدرهشقًئا إذا سؿع 

الدخان يف أرض القؿامة حتك تعؾؿفا الـاس مـف
(2)

وكان حريًصا طؾك حضقر ، 

 
 
يف هذه الؿدة، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿ َيُػْتف تؼريًبا مجؾس تؽؾؿ فقف رسقُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص مجالس الـبل

لقـفؾ مـ معقـ  :يجؾس كلنَّ طؾك رأسف الطقر، يـظر بعقـ واطقة، ويستؿع بُلُذن صاغقة

ُن يف ذاكرتف بحرص كؾ ما َيسؿع ويرى، حتك َجؿع مـ أق ـة الصايف، وُيَدو  قال السُّ

 
ّ
 :وأفعالف طؾًؿا اكتػع بف، وكػع بف إمة مـ بعده، وهذه ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

َٓ ْٞ ًّ األسادٙٔحُدٌو  ااهيت زٗا
1-  

ٍّ
ـِ َطؾِل ـْ َصْؾِؼ ْب ََل َيـُْظُر اهللُ إَِلك َصََلِة َطْبٍد ََل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل : َقاَل  َط

ـَ ُرُكقِطِف َوُسُجقِدهِ  «ُيِؼقُؿ ُصْؾَبُف بَْق
(3)

. 

                                      

(، وصحقح أبل 2152(، ومسـد الشامققـ )8262الؽبقر )(، والؿعجؿ 16298( يـظر: مسـد أحؿد )1)

 (.176داود )

 (.2/41( يـظر: معجؿ الصحابة، ٓبـ قاكع )2)

حف إركاؤوط وإلباين.11799( أخرجف أحؿد )3)  (، وصحَّ
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ُجُؾ َزْوَجَتُف لَِحاَجتِفِ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن َرُسقَل اهلل  وَطـْف  -2 َفْؾَتلتِِف َوإِْن ، إَِذا َدَطا الرَّ

«َكاَكْت َطَؾك التَّـُّقرِ 
(1)

. 

  وطـف  -3
َّ
، َوََل ُتْسِؼِف َأَخاَك اْلُؿْسِؾؿَ ، ََل َتْشَرْبفُ »: -طـ الَخؿر -قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل

ٍة ُسْؽرِهِ شََل يَ  -َفَقالَِّذي َيْحِؾُػ بِفِ  :أو -َفَقالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ  ، َربُُف َرُجٌؾ اْبتَِغاَء َلذَّ

«َفَقْسِؼقِف اهللُ اْلَخْؿَر َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 
(2)

. 

َولَؽِـَُّف ، َلْقَس اْلَػْجُر اْلُؿْسَتطِقَؾ فِل اْْلُُفِؼ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  وطـف  -4

«اْلُؿْعَترُِض اْْلَْحَؿرُ 
(3)

. 

َٞ ًطذّداُٙش َطوْق  ُِّي اهلِٚط
الؿديـة ويرجعقا إلك ققمفؿ بالقؿامة أخرب  وقبؾ أن يرتك صؾٌؼ وأصحابُف 

 
َّ
 ، أهنؿ كاكت لفؿ كـقسة يتعبدون فقفا يف بؾدهتؿ ملسو هيلع هللا ىلصصؾٌؼ الـبل

ُّ
أن  ملسو هيلع هللا ىلصفلمرهؿ الـبل

 ، يتخذوها مسجًدا
ٍّ
 ،َفَباَيْعـَاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقِدْمـَا َطَؾك َرُسقِل اهلل »: قال  فعـ صؾؼ بـ طؾل

ْقـَا َمَعُف َوَأْخَبْرَكاُه َأنَّ بلرضـا بقَعة َوَصؾَّ
(4)

لـا، واستقهبـاه مـ فضؾ َصُفقره َفَدَطا بَِؿاء  

ل مِـُْف ومضؿض َفنَِذا َقِدْمُتْؿ  ،اْذَهُبقا بَِفَذا اْلَؿاءِ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ، ثؿ َصبَّ َلـَا فِل إَِداَوةٍ ، ثؿ َفَتَقضَّ

ـْ َهَذا اْلَؿاءِ ، ثؿ َفاْكِسُروا بِقَعَتُؽؿْ  ،َبَؾَدُكؿْ  ِخُذوا َمَؽاَكَفا َمْسِجًدا ،اْكَضُحقا َمَؽاَكَفا ِم ، َواتَّ

ـَ اْلَؿاِء : ملسو هيلع هللا ىلصَيا َرُسقَل اهلل، اْلَبَؾُد َبِعقٌد َواْلُحرَّ َشِديٌد َواْلَؿاُء َيـَْشُػ، َقاَل : َفُؼْؾـَا وُه ِم َفَلِمدُّ

ُف ََل َيِزيُدُه إَِل ـَا : ، قال صؾٌؼ صِقًبا َفنِكَّ َفَخَرْجـَا َفَتَشاَحْحـَا َطَؾك َحْؿِؾ اإِلَداَوِة َأيُّ

َفَخَرْجـَا َحتَّك َقِدْمـَا ، لُِؽؾ  َرُجٍؾ مِـَّا َيْقًما َوَلْقَؾةً  ،َكقًبا َبْقــَا ملسو هيلع هللا ىلصَفَجَعَؾَفا َرُسقُل  ،َيْحِؿُؾَفا

                                      

حف إلباين يف الصحقحة )8971(، والـسائل )1161( أخرجف الرتمذي )1)  (.1212(، وصحَّ

حف إركاؤوط.8259(، والطرباين يف الؽبقر )39/466( أخرجف أحؿد )2)  (، وصحَّ

ـف إلباين يف الصحقحة )16334( أخرجف أحؿد )3)  (.2131(، وحسَّ

 الؽـقسة. :( البقعة هل4)
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ََذاِن، َقاَل َكَضْحـَا ، ثؿ بََؾَدكَا َفَؽَسْركَا بَقَْعَتـَا ْٕ : َمَؽاكََفا َواتََّخْذكَاَها َمْسِجًدا، َفـَاَدْيـَا فِقِف بِا

ََذاَن َقاَل  ْٕ ا َسِؿَع ا ـْ َصق ٍئ َفَؾؿَّ
اِهُب َرُجٌؾ مِ ـْ تاَِلِطـَا، ثؿ َدْطَقُة َحؼٍّ : َوالرَّ

اْستَْؼبََؾ َتْؾَعًة مِ
(1)

 

«َفَؾْؿ كََرُه بَْعدُ 
(2)

. 

وأصبح بعد ، وكان الذي رفع هذا إذان هق بطؾ قصتـا صؾؼ بـ طؾل 

لقؽقن أول مـ رفع إذان طؾك أرض القؿامة :ذلؽ هق ممذن هذا الؿسجد
(3)

. 

يف بقئتف واضحة بعد طقدتف مـ طـد  وهؽذا كاكت بصؿة صؾؼ بـ طؾل 

َل الؽـقسة مسجًدا، وكان أوَل ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  فقفا، وبَرَز َدوره  ـ رفع إذانمَ  ، فؼد َحقَّ

 يف تعؾقؿ ققمف ما حػظ مـ الؼرآن الؽريؿ وإحاديث الـبقية الشريػة.

ُٕٔ  عبادُتٕ ٗفق
 
ٍّ
ـِ َطؾِل ـِ َصْؾِؼ ْب ـْ َقْقِس ْب  »: َقاَل  َط

ٍّ
ـُ َطؾِل ـْ  َزاَرَكا َأبِل َصْؾُؼ ْب

فِل َيْقٍم مِ

ْقَؾَة َوَأْوَتَر بِـَاَقاَم بِـَا تِْؾَؽ ، ثؿ وأمسك طـدكا وأْفَطرَ ، َرَمَضانَ   هِ اْكَحَدَر إَِلك َمْسِجدِ ، ثؿ الؾَّ

 اْلِقْترُ  َفَصؾَّك بَِلْصَحابِفِ 
َ
َم َرُجاًل ، َحتَّك إذا َبِؼل َفنِك ل َسِؿْعُت  :َأْوتِْر بِِفؿْ : َفَؼاَل َلفُ  ،َقدَّ

«ََل ِوْتَراِن فِل َلْقَؾةٍ : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل 
(4)

. 

 ؼ بـ طؾل يعؽس لـا صػحة مـؾَققٌس طـ أبقف صهذا الؿققػ الذي يحؽقف 

ػحات طبادتف وفؼفف ومسارطتف كحق اغتـام الـػحات الربَّاكقة، فؼد رأيـاه مـ خاللفا ص

يجؿعفؿ بعَد صالة ، ثؿ ويتـاول معفؿ صعام اإلفطار ،يزور أسرة ولده يف شفر رمضان

                                      

َْضَداد، َيَؼع َطَؾك َما  :( هل1) ْٕ ـْ ا
َْوِدَية، َوقِقَؾ: ُهَق مِ ْٕ َْرض إَِلك ُبُطقن ا ْٕ ـْ َأْطَؾك ا

ـْ َمَجاِري اْلَؿاء مِ
اِْكَحَدَر مِ

َْرض، َوَما اِْرَتَػَع مِـَْفا ْٕ  (.5/365طقن الؿعبقد ): ـظري .ا

 (.2582(، والسؾسؾة الصحقحة )711(، والـسائل )1123(، وابـ حبان )16336( يـظر: أحؿد )2)

 (.1/341( يـظر: الطبؼات الؽربى )3)

 (.7567وصحقح الجامع )(، 471(، والرتمذي )1679(، والـسائل )16339( يـظر: أحؿد )4)
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 ُيقتر هبؿ.، ثؿ العشاء خؾػف طؾك صالة الرتاويح

مدى حرصف طؾك اغتـام لقؾ رمضان الذي يف ققامف الغػران والعتؼ مـ ـ ومؿا ُيبق  

بؾ ذهب إلك مسجده الذي  ،الـقران أكَّا وجدكاه لؿ يؽتِػ بصالة الرتاويح أول الؾقؾ

لفا إلك مسجد -يصؾل بالـاس فقف لقؼقم بؼقة الؾقؾ بلصحابف  -ولعؾف هق الؽـقسة التل حقَّ

 أن يؽقن مـ الػائزيـ. ابتغاءَ 

ا يشاهدون مـ خاللف صقرًة حقًة لتطبقؼ تؿ صالتف بتعؾقؿ الـاس درًسا طؿؾقًّ ثؿ يخ

 ، فقصبح درًسا ٓ ُيـسك تتـاقؾف إجقال طـف.«ََل ِوْتَراِن فِل َلْقَؾةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص ققل الـبل

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
لؽـف طاش  ،لؿ تؽـ صقيؾة ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل اهلل  كعؿ إن ُصحبة صؾؼ بـ طؾل 

ر اإلسالم بقـ ققمف شتحت ضؾ اإلسالم ُمدًة لقست بالؼصقرة، بذل كؾ جفده فقفا لـ

 وتعؾقؿفؿ أحؽامف وآدابف حتك حان وقت رحقؾف مـ دار البالء إلك دار الجزاء.

، ولؽـ الذي وإين لؿ أقػ طؾك تاريخ مقتف يف الؿصادر العديدة التل بقـ َيَديَّ 

أكف طاش  :وما ُروي طـف يف كتب الحديث ،تب الرتاجؿيظفر مـ استؼراء سقرتف يف ك

 . ملسو هيلع هللا ىلصزمـًا بعد رسقل اهلل 

 

 ،عليٍّ تِي عي طلِق سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح
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 عـلُح تُي الشَّتيٌظح

 

ٌٗ٘ا ٔبٔ (1)ٕٔآغبَٗأ ،َراا٢ت
 

حـظؾة، فَخَؾط كثقٌر مـ  :صاحب هذه الرتجؿة أحد أبطال اإلسالم، اسؿف إنَّ 

الذي غسؾتف الؿالئؽة، فظـقا  الـاس بقـف وبقـ شفقد ُأُحد حـظؾة بـ أبل طامر 

 :أهنؿا شخٌص واحد، ولؽـ الحؼقؼة أن بطؾ قصتـا حـظؾة آخر، فقا ترى

ُّ اهٖسبِٚع ُٞ ب  ؟ًَّ سِظو
ـُ  ، وطؿف أكَثؿ بـ  هق َحـَْظَؾُة ب

ُّ
، الَتؿقؿل ـِ َرَباح، إَُسْقِديُّ ـِ َصْقِػل ب بقِع ب الرَّ

 َصْقػل الذي كان يؾؼب بحؽقؿ العرب يف الجاهؾقة.

ُمْتؼـًا لؾؼراءة والؽتابة يف زمـ كاكت العرب فقف غارقة يف  وكان حـظؾة 

قَّة ، فؾؿا أسؾؿ حـظؾة أصبح أحد (حـظؾة الؽاتبا)بقكف بلذلؽ كان بـق ققمف يؾؼ   :إُم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالذيـ يؽتبقن القحل والرسائؾ لرسقل اهلل 

َحاَبِة، وققؾ وكان  يا »: كف قالإ: مؿـ اطتزلقا الػتـة، وكان مـ ُطبَّاِد الصَّ

«ولؾـصارى يقم، فؾق كان يقم لـا، فـزلت سقرة الُجُؿعة ،رسقل اهلل، لؾقفقد يقم
(2)

. 

 لـتعرف طؾقف أكثر. وأن تعالقا ُكؼؾب مًعا بعض صػحات حقاتف 

 ملسو هيلع هللا ىلص ع زضِ٘ي اهلٔلدٔأدٖ ً ُّصْ٘ز ً
  شفد حـظؾة 

 
وها هق ذا َيُؼص طؾقـا ، العديد مـ الؿشاهد ملسو هيلع هللا ىلص مع الـبل

                                      

(1 
ُّ
 ، وسقليت تخريجف.طـ حـظؾة  ملسو هيلع هللا ىلص( هؽذا قال الـبل

(، وتاريخ 3/36(، والتاريخ الؽبقر )1/379(، وآستقعاب )51 -3/84( يـظر: أسد الغابة )2)

 (.13/127(، والقايف بالقفقات )2/415اإلسالم، لؾذهبل )
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َمتِِف  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا َمَع َرُسقِل اهلل »: فقؼقل  ،مققًػا يف بعضفا فِل َغْزَوٍة َغَزاَها، َوَطَؾك ُمَؼد 

َمُة، َقِد اْجتََؿَع َطَؾقَْفا ال ا َأَصابَِت اْلُؿَؼد   َمْؼُتقَلٍة مِؿَّ
ـُ اْلَقلِقِد، َفَؿَرْرَكا َطَؾك اْمَرَأةٍ ـَّاُس، َخالُِد ْب

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قَْفا َرُسقُل َقَقَػ َطؾَ َطَؾك َراِحَؾتِِف، َفاْكَػَرُجقا َطـَْفا، فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َلِحَؼُفْؿ َرُسقُل اهلل 

ـِ الَْقلِقدِ : -لحـظؾة -َقاَل ، ثؿ َما َكاَكْت َهِذِه لُِتَؼاتَِؾ : َفَؼاَل  إِنَّ : َفُؼْؾ َلفُ  ،اْكَطِؾْؼ إِلَك َخالِِد ْب

يًَّة َوََل َطِسقًػا :يلمرك ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل  «َأْن ََل تؼتؾ ُذرِّ
(1)

. 

  ثؿ شفد 
 
 ، ثؿ غزوة ُحـَقـ، ثؿ فتح مؽة ملسو هيلع هللا ىلص مع الـبل

 
إلك  ملسو هيلع هللا ىلص خرج مع الـبل

وكاكقا ققًما ، الطائػ فحاصروها، فاهنالت طؾك الؿسؾؿقـ سفاُم أهؾ الطائػ وكبالفؿ

َيا َرُسقَل اهلل، َأْخَرَقْتـَا كَِباُل »: رماًة، فلصابقا الؽثقر مـ الؿسؾؿقـ، حتك قال الـاُس 

ُفؿَّ اْهِد َثِؼقًػا: ملسو هيلع هللا ىلصَفاْدُع اهلل َطَؾْقِفْؿ، فَؼاَل  :َثِؼقٍػ  «الؾَّ
(2)

. 

 
ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصفلَمر الـبل

ُّ
ـَ الربقع بالذهاب إلقفؿ لقعرض طؾقفؿ ما جاء الـبل  ملسو هيلع هللا ىلص حـظؾَة ب

 
 
وكادوا أن يؼتؾقه،  ،فاكطؾؼ إلقفؿ، فغدروا بف، أحقالفؿ ملسو هيلع هللا ىلص مـ أجؾف، ولقْرُصَد لؾـبل

يقَم  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد َبَعث رسقُل اهلل »: ُيَحدثـا بالؼصة، فقؼقل وْلـَْترك جابر بـ طبد اهلل 

بقع إلك أهؾ الطائػ يؽؾؿفؿ ـَ الرَّ فاحتؿؾقه لقدخؾقه  فغدروا بف ،الطائػ حـظؾَة ب

ـْ لفمَلء ولف مثؾ أجر غزاتـا هذه؟: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقُل اهلل ، حصـفؿ ، فؾؿ َيؼؿ إٓ َم

ـُ طبد الؿطؾب حتك أدركف يف أيديفؿ قد كادوا أن ُيدخؾقه الحصـ، فاحتض ـف العباُس ب

وأمطروا طؾك العباس الحجارة مـ ، فاختطػف مـ أيديفؿ ،وكان رجاًل شديًدا ،العباُس 

 ، الحصـ
ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصفجعؾ الـبل

 
«ملسو هيلع هللا ىلص يدطق لف حتك اكتفك بف إلك الـبل

(3)
. 

                                      

(، وســ ابـ 2395(، وصحقح أبل داود )1367(، وصحقح مقارد الظؿآن )16135( يـظر: الؿسـد )1)

 (.2842ماجف )

ـٌ َغِريٌب.3942( أخرجف الرتمذي )2)  ( طـ جابر، وقال: َحِديٌث َحَس

 (.11/341( أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ )3)
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ٌٗ٘ا ٔبَٔرا ٕٔٗأغب ،ا٢َت ٔٓ  ا
 
ُّ
كثقًرا ما َيْرُمؼ الـاَس وهؿ يصؾقن، يـظر كظرة الُؿعؾؿ الذي إْن رأى  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل

َمف، كؿا قال لؾُؿسلء يف صالتف، أو لً خط ، فنَكؽ لؿ ُتَصؾ»: َخؾاًل َققَّ «ارِجْع فَصؾِّ
(1)

 ،

ـْ تعجبف صالتف ملسو هيلع هللا ىلصوكان  َلَؼْد »: كؿا قال ٕبل مقسك إشعري ، يؿدح َم

ـْ َمَزاِمقرِ آِل َداُودَ  «ُأوتِقَت ِمْزَماًرا ِم
(2)

يف الصالة فؼال  ، وسؿع قراءة ابـ مسعقد 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـِ ُأمِّ َطْبدٍ َم َراَءِة اْب
ا َكَؿا ُأْكِزَل َفْؾَقْؼَرْأُه َطَؾك قِ «َأَحبَّ َأْن َيْؼَرَأ اْلُؼْرآَن َغضًّ

(3)
، ومِـ 

 
ُّ
بطؾ قصتـا حـظؾة بـ الربقع  :صالهتؿ َفُلْطِجَب هبا ملسو هيلع هللا ىلصهمٓء الُعبَّاِد الذيـ رأى الـبل

قا بَِفَذا»: طـف ٕصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصحتك قال  «َوَأْشَباِهفِ  ،اْئَتؿُّ
(4)

. 

ـِ ُزَهقر قال بِقِع إَِلك َمْسِجِد »: فعـ َقْقس ب ـِ الرَّ ـِ َحقَّاَن فاكَْطَؾْؼـَا َمَع َحـَْظَؾَة ْب َراِت ْب

اَلُة َفَؼاَل َلفُ  مْ : َفَحَضَرِت الصَّ ُمَؽ َوَأْكَت َأْكَبُر مِـ ل ِسـًّا، : َفَؼاَل َلفُ ، َتَؼدَّ ََتَؼدَّ
ِ
َما ُكـُْت ٕ

شقًئا َيُؼقُل فِقَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل : َوَأْقَدُم ِهْجَرًة، َواْلَؿْسِجُد َمْسِجُدَك، َفَؼاَل ُفَراٌت 

ُمَؽ َأَبًدا، فَؼاَل حـظؾة اِئِػ َفَبَعَثـِل َطْقـًا: َٓ َأَتَؼدَّ قال ، َكَعؿْ : ، َقاَل ؟َأْشِفْدَتُف َيْقَم َأَتقُْتُف بِالطَّ

َم َحـَْظَؾُة َفَصؾَّك بِِفؿْ : ققس بـ زهقر ْمُت َهَذا : َفَؼاَل ُفَراٌت ، َفَتَؼدَّ َيا َبـِل َطْجاَلَن، إِكََّؿا َقدَّ

َصَدْقَت اْرِجْع : ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاَء َفَلْخَبَرُه اْلَخَبَر، َفَؼاَل ، َبَعَثُف َطْقـًا إَِلك الطَّائِِػ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل 

ْقَؾةَ إَِلك َمـِْزلَِؽ َفنِكََّؽ َقْد سفرت  ا َولَّك َقاَل َلـَا، الؾَّ قا بَفَذا: َفَؾؿَّ «َوَأْشَباِهفِ  ،اْئَتؿُّ
(5)

. 

 
 
ـْ َحاَفَظ »: ملسو هيلع هللا ىلص وكقػ ٓ ُيحسـ حـظؾة الصالة وهق الذي يروي لألمة ققَل الـبل َم

                                      

 (.6251( أخرجف البخاري )1)

 (.4761( أخرجف البخاري )2)

ـف إلباين يف الصحقح35( أخرجف أحؿد )3)  (.2311ة )(، وحسَّ

 ( سقليت تخريجف.4)

 : ِرَجاُلُف ُمَقثَُّؼقَن.-(2/65يف الؿجؿع ) -(، وقال الفقثؿل833( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )5)
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َؾَقاِت اْلَخْؿسِ  ا َوُسُجقِدَها، ، َوُرُكقِطَفا، َوَمَقاقِقتَِفا، َطَؾك ُوُضقئَِفا ؛َطَؾك الصَّ َيَراَها َحؼًّ

«َوَجَبْت َلُف اْلَجـَّةُ  هلل َطَؾْقفِ 
(1)

. 

ّٞ ٗضاع ،ُٞٙا سِظو  ّٞضاع
َفَقَطَظـَا، َفَذَكَر اْلَجـََّة  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا ِطـَْد َرُسقِل اهلل »: قال طـ حـظؾة بـ الربقع 

َطبُْت ، ثؿ َوالـَّارَ  َٓ ْبَقاَن، َو َفَخَرْجُت َفَؾِؼقَـِل َأُبق بَْؽٍر  اْلَؿْرَأَة،ِجئُْت إَِلك اْلَبقِْت َفَضاَحْؽُت الص 

  ُسْبَحاَن اهلل َما : كَاَفَؼ َحـَْظَؾُة َيا َأبَا بَْؽٍر، َقاَل : َكقَْػ َأكَْت َيا َحـَْظَؾُة؟، َفُؼْؾُت : َفَؼاَل

ُركَا بِالـَّاِر َواْلَجـَّةِ  ملسو هيلع هللا ىلصكَُؽقُن ِطـَْد َرُسقِل اهلل : َفُؼْؾُت  !َتُؼقُل؟ ـٍ َحتَّ ، ُيَذك  َفنَِذا ، ك َكَلكَّا َرأُي َطْق

ـْ ِطـِْد َرُسقِل اهلل 
قَْعاِت َفـَِسقـَا َكثِقًرا ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجـَا مِ َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ َفَؼاَل َأُبق ، َطاَفْسـَا ا

 إِكَّا َلـَْؾَؼك مِثَْؾ َهَذا، اْكَطؾِْؼ بِـَا إَِلك َرُسقِل اهلل : بَْؽرٍ 
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصوأكا َقْد َفَعْؾُت مِثَْؾ َما َتْذُكُر، َفَقاهلل

كَاَفَؼ َحـَْظَؾُة َيا َرُسقَل اهلل، : ، َفُؼْؾُت ملسو هيلع هللا ىلصَفاْكَطَؾْؼـَا َحتَّك َدَخْؾـَا َطَؾك َرُسقِل اهلل : قال حـظؾة

ُركَا بِالـَّاِر َواْلَجـَِّة، : َفُؼْؾُت  !َما َذاَك؟وَ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل  َيا َرُسقَل اهلل، كَُؽقُن ِطـَْدَك ُتَذك 

قَْعاِت َفـَِسقـَ  َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ ـْ ِطـِْدَك َطاَفْسـَا ا
، َفنَِذا َخَرْجـَا مِ ـٍ ا َحتَّك َكَلكَّا َرأُي َطْق

َوالَِّذي َكْػِسل بِقَِدِه، َلْق َكاَكْت ُقُؾقبُُؽْؿ فِل ُبقُقتُِؽْؿ َطَؾك الَْحاِل  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َكثِقًرا

ـْ ِطـِْدي لََصاَفَحتُْؽؿُ  ْتُؽْؿ  الَّتِل َتُؼقُمقَن بَِفا ِم الَْؿََلئَِؽُة َطَؾك ُفُرِشُؽْؿ، َوفِل ُصُرقُِؽْؿ َوَْلََضؾَّ

ـْ َيا َحـْظََؾةُ  ،بِلَْجـَِحتَِفا
«َوَساَطًة، َساَطًة َوَساَطًة، َساَطًة َوَساَطةً َساَطًة  َولَؽِ

(2)
. 

ٞٔدٔاُدٖ يف اهفت٘س  أت اإلضالًٚ
بقع مع أبل بؽر وقػة الرجال يف روقػ حـظؾة بـ ال ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاة الرسقل 

َدة، فؼد كان حـظؾة معروفً  خرج مع خالد بـ ، ثؿ يف الؼتال بشدة َبلسف امقاجفة الر 

                                      

حف محؼؼق الرسالة.18345( أخرجف أحؿد )1)  (، وصحَّ

 (.4329(، وابـ ماجف )2514(، والرتمذي )19167(، وأحؿد )2751( يـظر: مسؾؿ )2)
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وكان لف فقفؿا  ،شفد معف فتقحاتِف بالشام، ثؿ العراقالقلقد فشفد معف حروبف يف 

رضل  وجفف خالد بـ القلقد بإخؿاس إلك أبل بؽر الصديؼ، ثؿ صقٓت وجقٓت

 ؿقًعا.ج اهلل طـفؿ

ويف خالفة طؿر بـ الخطاب خرج حـظؾة يف جقش سعد بـ أبل وقاص لػتح  

ـُ بالد فارس، وفقجئ َسعُد بجحافؾ الػرس قد خرجت يف أطداد هائ ؾة، فَؽَتَب َسْعُد ْب

ه ٍف »: َفَؽَتَب طؿُر إَِلْقِف قائاًل ، َأبِل َوقَّاٍص إَِلك ُطَؿَر َيْسَتِؿدُّ َٓ كِل َوَأْكَت فِل َطْشَرِة آ َأَتْسَتِؿدُّ

ـُ الَربِقع ـُ َطْقٍف، َوَحـَْظَؾُة ْب الؼادسقة والؿدائـ فتح  فشفد ، «!؟َوَمَعَؽ َمالُِؽ ْب

بالًء حسـًاوغقرهؿا، وأبؾك يف ذلؽ 
(1)

. 

ُْ اه٘ف  ا١ُٓلرا ٙل٘
ٱ ﴿: بعُضفؿ بعًضا أْن وصػفؿ اهلُل تعالك قائاًل  قد بؾغ ُحبُّ الصحابة 

، وها هق حـظؾة بـ [29]الػتح:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

يضرب لـا مثاًل رائًعا يف هذه الؿعاين، وذلؽ حقـ سؽـ الؽقفة بعد فتح  الربقع 

 .العراق وفارس، وطاش هبا زمـًا إلك خالفة طثؿان بـ طػان 

بؾغف أّن بعض ، ثؿ ولؿا ُقتَِؾ أمقُر الؿممـقـ طثؿان حدثت فتـة طظقؿة فاطتزلفا حـظؾة

زم حـظؾة طؾك أن ٓ يؼقؿ بعد مقتف، فع الَغقغاء مـ أهؾ الؽقفة يسبُّقن طثؿاَن 

َوًٓء وَوفاًء لعثؿان، وكان الـاس قد تلثروا بف يف  بالؽقفة، وأخذ آَل بقتف وارتحؾ مـفا

«ٓ كُِؼقُؿ بِبََؾٍد ُيْشتَُؿ فِقِف ُطثَْؿانُ »: سللقه طـ سبب رحقؾف طـفؿ قال الؽقفة، فؾؿا 
(2)

 ،

وكزل بؿديـة َقْرقِقِسقَا
(3)

 وهك إحدى مدن الشام التل َشِفَد حـظؾة فتحفا، فؿا أجؿؾ القفاء.  

                                      

 (.2/286(، وإطالم، لؾزركؾل )7/281(، وتاريخ دمشؼ )672الؿعجؿ الؽبقر )( يـظر: 1)

 (.15/326(، وتاريخ دمشؼ، ٓبـ طساكر )2/36( يـظر: التاريخ الؽبقر، لؾبخاري )2)

 (.4/328مديـة طؾك هنر الػرات بالؼرب مـ مديـة دير الزور السقرية. يـظر: معجؿ البؾدان ) :( هل3)
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 ا١ْساْق ٗزثف
وبعد حقاة صقيؾة أفـاها حـظؾة بـ الربقع الؽاتب يف صاطة اهلل َرَسْت بف سػقـة الحقاة 

طؾك شاصئ مديـة َقْرقِقِسقَا، لقـام طؾك فراش الؿقت هبا سـة خؿسقـ مـ الفجرة يف زمـ 

، وتصعد روحف الطاهرة إلك بارئفا، وتحزن رضل اهلل طـفؿ جؿقًعامعاوية بـ أبل سػقان 

دربف طؾقف حزًكا شديًدا، وبؼل دمع طقـفا طؾقف ٓ َيْرَقل زمـًا، فالمتفا إحدى امرأتف ورفقؼة 

إن هذا يحبط أجرك، فلكشدت قائؾة: وقالت لفا ،َدْطدٌ  :جاراهتا اسُؿفا
(1)

 : 

َباااااْت   اَدْطاااااٌد لؿحزوكاااااٍة تباااااا َتَعجَّ
 

 ؽل طؾاااااك ِذي َشاااااْقَبٍة شااااااحِب اااااا 
 

ـِل  إْن تساااااللقـل القاااااقَم ماااااا َشاااااػَّ
 

ًٓ رْ أخبِااااا   لاااااقس باْلَؽااااااذِب  ِك قاااااق
 

 إنَّ سااااااااَقاَد الَعااااااااقـ َأْوَدى بااااااااف
 

 حاااااْزٌن َطَؾاااااك َحـَْظَؾاااااَة اْلؽاتِاااااِب  
 

 

 ،الشتيع تِي عي حٌظلَح سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 

  

                                      

(، والقايف بالقفقات 15/329(، وتاريخ دمشؼ )2/84(، وأسد الغابة )1/381) ( يـظر: آستقعاب1)

(13/127.) 
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  ِويَُّعوُشو تُي َعَثسَح السُّل

 

ِٔٛ ٙهقد زأ (1)َِضالٗأُا ُزبُع اإلُت
 

لؿ تؽـ العرب جؿقًعا قبؾ اإلسالم طؾك قؾب رجؾ واحد يف طبادة إوثان، بؾ 

كان مـفؿ مـ دان بديـ أهؾ الؽتاب، ومـفؿ مـ َأَبْت فطرتف أن تـحدر إلك مستقى 

طبادة الحجر والشجر، فارتؼت طؼقلفؿ طـ هذه التػاهات، وَرِغبقا طـ آلفة ققمفؿ، 

َطْؿُرو بْـ  :صافقا يف ُرُبْقع إرض بحًثا طـ الحؼقؼة، وكان أحد همٓء بطؾ قصتـاو

 
 
َؾِؿل  .◙َطَبَسَة السُّ

ففقا بـا كؼؾب مًعا صػحات التاريخ اإلسالمل العظقؿ، وكسؾط الضقء طؾك سقرة 

 هذا الصحابل الجؾقؾ.

 ُبٕ ٗكُِٚتٕامُسٕ ُٗط
ـِ  ـِ َخالِِد ب ـُ َطبََسَة ب ، وكـقتفهق َطْؿُرو ب

ُّ
َؾِؿل ، وققؾ :ُحَذْيَػَة، السُّ

ُّ
َؾِؿل َأُبق : َأبُق كَِجقٍْح السُّ

 :واسؿفا ،فٕم   إكف كان أخا أبل ذرٍّ : َبْجؾة بِـُْت هـاة بْـ َمالِؽ، إزدية، ويؼال :ُشَعقْب، وأمف

 رمؾة بـت القققعة الغػارية.

 اإِلَماُم إَمِقُْر، َأبُق : قال طـف الذهبل يف ترجؿتف
ُّ
 الَبَجؾِل

ُّ
َؾِؿل ، ، كَِجقٍْح السُّ ـَ ابِِؼْق َأَحُد السَّ

ـْ َكاَن ُيَؼاُل  ُهَق ُرُبُع اإِلْسالَمِ : َوَم
(2)

. 

                                      

 ، وسقليت تخريخفا.( قالفا طؿرو بـ طبسة 1)

(، والؿستدرك 4/545(، واإلصابة )4/239(، وأسد الغابة )2/456( يـظر: سقر أطالم الـبالء )2)

(6582.) 



 

 

299 

 َعوُشو تُي َعَثسَح السُّلِويُّ 299

َِ ٕ قبَىساُه  اإلضال
 فِل ُروِطِل »: فقؼقل  ،ها هق ذا يصػ حالف مع القثـقة قبؾ اإلسالم

َ
ُأْلِؼل

َْوَثاِن َباصٌِؾ  :َوَأَكا فِل اْلَجاِهؾِقَّةِ  ْٕ َوَأكَُّفْؿ َلْقُسقا َطَؾك ، وَأنَّ الـَّاَس َطَؾك َضاَلَلةٍ ، َأنَّ ِطَباَدَة ا

ءٍ 
ْ
َٓ َتـَْػعُ ، َيْعُبُدوَن اْلِحَجاَرةَ ، َشل َٓ َتُضرُّ َو ـْ آلَِفِة َقْقمِل، واْلِحَجاَرَة  َوَرَأْيُت ، فَرِغْبُت َط

ـْ ، ـَّاَس فِل َجاِهؾِقَّةٍ َوَأنَّ ال، َأكََّفا آلَِفٌة َباصَِؾةٌ  ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َفَسَلْلُتُف َط
َفَؾِؼقُت َرُجاًل مِ

ـِ  ي  َلْقَس معفؿ إلف : َفُؼْؾُت لف، َأْفَضِؾ الد 
ُّ
ـْ َيْعُبُد اْلِحَجاَرَة َفَقـِْزُل اْلَحل إِك ل اْمُرٌؤ مِؿَّ

ُجُؾ مِـُْفْؿ َفَقْلتِل بَِلْرَبَعِة َأْحَجاٍر  َفَقـِْصُب َثالَثًة لِِؼْدِرِه َوَيْجَعُؾ َأْحَسـََفا إَِلًفا فقخرج الرَّ

ًٓ ، ثؿ َيْعُبُدهُ  ـُ مِـُْف َقْبَؾ َأْن َيْرَتِحَؾ َفقَتُْرُكُف َوَيْلُخُذ َغْقَرُه إَِذا كََزَل َمـِْز ُف َيِجُد َما ُهَق َأْحَس  َلَعؾَّ

ـْ َهَذاَفَرَأْيُت َأكَُّف إَِلٌف َباصٌِؾ ٓ َيـَْػُع َوٓ، ِسَقاهُ 
ـِل َطَؾك َخْقٍر مِ َيْخُرُج : َفَؼاَل ،  َيُضرُّ َفُدلَّ

ـْ آلَِفِة َقْقمِِف َوَيْدُطق إَِلك َغْقِرَها َة َوَيْرَغُب َط ، َفنَِذا  ،َرُجٌؾ بَِؿؽَّ ـِ ي َوُهَق َيْلتِل بَِلْفَضِؾ الد 

بِْعفُ  َة فَ ، َسِؿْعَت بِِف َفاتَّ َّٓ َمؽَّ ٌة إِ ـْ لِل ِهؿَّ ؟ َهْؾ َحَدَث فِقَفا َأْمرٌ : َفَلْسَلُل  ،آتِقَفاَفَؾْؿ َيُؽ

ْكبَاَن ، َٓ : َفَقُؼقُلقنَ  ِريِؼ َغْقُر َبِعقٍد، َفَلْطَتِرُض الرُّ ـَ الطَّ
َفَلْكَصِرُف إَِلك َأْهؾِل، َوَأْهؾِل مِ

َة َفَلْسَلُلُفؿْ  ـْ َمؽَّ
ـَ مِ َوإِك ل َلَؼاِئٌؿ ، َٓ : َأْمٌر؟ َفَقُؼقُلقنَ ، أو َهْؾ َحَدَث فِقَفا َخبَرٌ : َخاِرِجق

ِريِؼ إِْذ َمرَّ بِل َراكٌِب  ـَ ِجْئَت؟ َقاَل : َفُؼْؾُت  ،َطَؾك الطَّ ـْ َأْي
َة، َفُؼْؾُت : مِ ـْ َمؽَّ

َهْؾ َحَدَث : مِ

ـْ آلَِفِة َقْقمِِف َوَدَطا إَِلك َغْقِرَها: َقاَل ؟ فِقَفا َخَبرٌ  ِذي : ُقْؾُت ، َكَعْؿ، َرُجٌؾ َرِغَب َط َصاِحبِل الَّ

َة َرُجٌؾ َيُؼقُل َكَؿا َتُؼقُل، : َفَؼاَل  ،يُد، َفَسِؿَعـِل َرُجُؾ َوَأَكا َأَتَؽؾَُّؿ بَِذاكَ ُأرِ  َيا َطْؿُرو بَِؿؽَّ

ةَ  «َفَركِْبُت َراِحَؾتِل َحتَّك َقِدْمُت َمؽَّ
(1)

. 

َعاَب، وقد جعؾ الصدق سػقـتف التل ُيْبِحُر هبا  ـُ َطبََسَة الص  َؿ َطْؿُرو ْب وهؽذا َتَجشَّ

 :وتبدأ ملسو هيلع هللا ىلصلقؾتؼل هـاك برسقل اهلل  :بحًثا طـ الحؼقؼة حتك َرَسْت بف طؾك شاصئ الـجاة

                                      

(، ومسـد الشامققـ، 2764(، والؿعجؿ إوسط )17119)(، ومسـد أحؿد 832( يـظر: صحقح مسؾؿ )1)

 (.816لؾطرباين )
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ُٞ ًٔ قص  ٕإضال
ـُ َطَبَسَة  َة َفنَِذا َرُسقُل »: قال َطْؿُرو ْب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َفَركِْبُت َراِحَؾتِل َحتَّك َقِدْمُت َمؽَّ

َأكَُّف ُمْخَتٍػ  :فسللت َطـُْف َفُلْخبِْرُت ، َطَؾْقفِ ُجَرآَء ، َوَوَجْدُت ُقَرْيًشا َطَؾْقِف ِحَراًصا، ُمْسَتْخِػًقا

ْقِؾ َيُطقُف بِاْلَبْقِت  َّٓ بِالؾَّ ـَ اْلَؽْعَبِة َوَأْسَتاِرَها، َٓ َيْؼِدُر َطَؾْقِف إِ َفَؿا ، َفُؼْؿُت َفَتَؾطَّْػُت َلُف َبْق

ُؾ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلك َفَخَرْج  َّٓ بَِصْقتِِف ُيَفؾ  َما : ُقْؾُت َلفُ ، ثؿ فسؾؿُت طؾقف، ُت إَِلْقفِ َطؾِْؿُت إِ

،: َقاَل ؟ َأْكَت   : َفُؼْؾُت  َأَكا َكبِل 
ٌّ
 ،َكَعؿْ : َقاَل ؟ آهلل َأْرَسَؾَؽ : فُؼْؾُت  َرُسقُل اهلل،: َقاَل ؟ َوَما َكبِل

ءٍ : ُقْؾُت 
ْ
ـَ ، َأْرَسَؾـِل بَِلْن ُتقَصَؾ اْْلَْرَحامُ : قال ؟َأْرَسَؾَؽ  وبَِلي  َشل َماءُ َوُتْحَؼ ـَ ، الدِّ َوُتَممَّ

ُبُؾ  كِْعَؿ َما َأْرَسَؾَؽ : فُؼْؾُت ، َوَأْن ُيْعَبَد اهللُ َوْحَدُه ََل ُيْشَرُك بِِف َشْلءٌ ، َر اْْلَْوَثانُ َس َوُتؽْ ، السُّ

ْقُت َقْقَلَؽ  ،َوإِك ل ُأْشِفُدَك َأك ل َقْد آَمـُْت بَِؽ ، بِفِ   ،َفبَسَط َيَدهُ ، ابُْسْط َيَدَك ُأَبايِْعَؽ ، َوَصدَّ

ْساَلمِ   : َفُؼْؾُت ، َفَباَيْعُتُف َطَؾك اإْلِ
ِ
َْمِر؟، َيا َرُسقَل اهلل ْٕ ـْ َتبَِعَؽ َطَؾك َهَذا ا  ،ُحر  : َقاَل  َم

ـَ بِِف، وَلَؼْد َرَأْيُتـِل َوَأَكا ُرْبُع : َقاَل  ،َوَطْبٌد  ـْ آَم ٍذ َأُبق َبْؽٍر َوباَِلٌل مِؿَّ
ْساَلِم، َوَمَعُف َيْقَمئِ اإْلِ

َيا َرُسقَل اهلل إِك ل ُمتَّبُِعَؽ، َأَفَلْمُؽُث َمَعَؽ؟ َأْم َتْلُمُركِل َأْن َأْرِجَع إَِلك َأْهؾِل؟ َأْم َما : َفُؼْؾُت 

ـِ ، َأََل َتَرى َحالِل َوَحاَل الـَّاسِ ، َقْد َتَرى َكَراِهقََة الـَّاِس لَِؿا ِجْئُت بِفِ : َتَرى؟، فؼال َوَلؽِ

ـَ اهللُ ، َفاْمُؽْث فِل َأْهِؾَؽ ، إَِلك َقْقِمَؽ اْرِجْع  َفنَِذا َسِؿْعَت َأكِّل َقْد ، لَِرُسقلِفِ  َحتَّك ُيَؿؽِّ

قال ، َفنَِذا َسِؿْعَت بِل َقْد َضَفْرُت َفْلتِـِل: -ويف رواية -لَخَرْجُت َمْخَرِجل َفاْلَحْؼ بِ 

«َفَرَجْعُت إَِلك َأْهؾِل َوَقْد َأْسَؾْؿُت : طؿرو
(1)

. 

ـُ طبسة  ُه طـ الحؼ ما رآه مـ ضعػ ، ولؿ يصدَّ وهؽذا أسؾؿ طؿرو ب

مققػ اإلسالم حقـئٍذ، ولؿ ُتْثـِِف طـ اإليؿان شدة الؽػار طؾك الؿقحديـ، ومـ هـا 

 ك، ولؽـ يبدو لـا أن طؿرو بـ طبسة التؼقيت صػحات الجاهؾقة يف حقاتف صُ 

                                      

 .(1329(، وأحاد والؿثاين )863(، ومسـد الشامققـ )17128 ،17119(، وأحؿد )832( يـظر: مسؾؿ )1)
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، َوَوَجْدُت ُقَرْيًشا َطَؾْقِف ِحَراًصا»: بعد الجفر بالدطقة، وذلؽ يظفر مـ ققلف ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل

فنن ُقَرْيًشا لؿ تجرتأ طؾك  :وهذه الحالة لؿ تؽـ يف فرتة الدطقة السرية ،«ُجَرآَء َطَؾْقفِ 

 
 
 ، إٓ بعدما أطؾـ دطقة التقحقد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

َّ
ولؽـ طؿرو بـ طبسة كان يظـ أكف لؼل الـبل

 ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْقُت َرُسقَل اهلل »: كؿا صرح بذلؽ يف بعض الروايات قائاًل  ،يف أول أيام الـبقة ملسو هيلع هللا ىلص

ِل َما ُبِعَث  «يف َأوَّ
(1)

َيا »: طؾقف حقـ سللف قائاًل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ففؿ ذلؽ مـ صريؼة جقابف ، 

َْمرِ  ْٕ ـْ َتبَِعَؽ َطَؾك َهَذا ا َوَمَعُف َيْقَمئٍِذ َأُبق : ، َقاَل طؿروَوَطْبٌد  ،ُحر  : فَؼاَل ؟ َرُسقَل اهلل، َم

ـَ بِفِ  ـْ آَم فظـ طؿرو طـدئٍذ أكف ٓ يقجد طؾك إرض مسؾؿقن غقَر ، «َبْؽٍر َوباَِلٌل مِؿَّ

 
 
وَلَؼْد َرَأْيُتـِل »: لذلؽ قال  :وأكف بذلؽ أصبح رابعفؿ، وأبل بؽر وبالل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ْساَلمِ   الجؾقؾ أبق أمامة الباهؾل ، «َوَأَكا ُرْبُع اإْلِ
ُّ
مـ هذه  وقد تعجب الصحابل

ـَ َطَبَسةَ »: فؼال لف ،الؿؼقلة ْساَلمِ  ،َيا َطْؿُرو ْب ِطل َأكََّؽ ُرُبُع اإْلِ ٍء َتدَّ ْ
«!؟بَِلي  َشل

(2)
، فؼص 

وما كان يدري طؿرو أكف قد أسؾؿ قبؾف طدد كبقر ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طؾقف طؿرو قصتف مع رسقل

ا برسقل اهلل   ، يف دار إرقؿ ملسو هيلع هللا ىلصكاكقا يؾتؼقن ِسرًّ
ُّ
أسؾقب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استخدم الـبل

التعريض
(3)

الؿرحؾة يف  ٕن هذه «َوَطبٌْد  ،ُحر  »: ملسو هيلع هللا ىلصيف حديثف مع طؿرو بـ طبسة يف ققلف لف  

فؼد كاكت مـ أشد  :حقاة الدطقة كاكت تحتاج إلك هذه الدرجة العالقة مـ الحقطة

مراحؾ الؿحـة والػتـة يف حقاة الؿسؾؿقـ السابؼقـ، فؾؿ يؽـ مـ الػطـة وقتفا 

التصريح بلسؿاء الؿسؾؿقـ الذيـ يخػقن إسالمفؿ مـ بطش قريش، وقد روى 

 
 
ـِ اْلَؽِذِب »: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص البقفؼل طـ الـبل «إِنَّ فِل اْلَؿَعاِريِض َلَؿـُْدوَحٌة َط

(4)
. 

                                      

 (.584(، والحاكؿ )261( أخرجف ابـ خزيؿة )1)

 (.17119( أخرجف أحؿد )2)

 .(7/165التقرية بالشلء طـ الشلء. يـظر: لسان العرب ) :( التعريض هق3)

(4( ًٓ ( طـ طؿران 857(، والبخاري يف إدب الؿػرد )31843( أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى مقصق

 صحقح مقققًفا. :-(662يف صحقح إدب الؿػرد ) -مقققًفا، وقال إلباين بـ حصقـ ا
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ٕٔٗ ٕ إىل اهلٔلٓذسُت  زض٘ه
ـُ َطَبَسَة  يعبد اهلل وحده  ملسو هيلع هللا ىلصإلك ققمف مؿتثاًل ٕمر رسقل اهلل  ورجع َطْؿُرو ْب

 ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َأِذَن اهلُل تعالك لرسقلف ، صابًرا طؾقف، قابًضا طؾك ديـف، بعقًدا طـ أطقـ الـاس

وكلين بف وهق يؿتطل فرسف ، ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الؾحاق برسقل اهلل  فعزم طؿرو ، بالفجرة

هؾ سقتذكرين : الذي تشؼ أقداُمف رمال الصحراء كحق الؿديـة يرتدد يف كػسف سمال

 
ُّ
 .؟أم ٓ ،بعد مرور تؾؽ السـقات ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

ففقا بـا كستؿع ، تتؾفػ مثؾل لؿعرفة جقاب هذا السمال -أخل الؼارئ -ولعؾؽ

  .ملسو هيلع هللا ىلصوهق يحؽل لـا قصة هجرتف ولؼائف برسقل اهلل  لعؿرو ْبـ َطَبَسَة 

ـُ َطَبَسَة   ، َفَرَجْعُت إَِلك َأْهؾِل َوَقْد َأْسَؾْؿُت »: قال َطْؿُرو ْب
ِ
َفَخَرَج َرُسقُل اهلل

َْخَبارَ ، ُمَفاِجًرا إَِلك اْلَؿِديـَةِ  ْٕ ـْ َأْهِؾ  َوَأْسَلُل ، َفَجَعْؾُت َأَتَخبَُّر ا
 َكَػٌر مِ

َّ
الـَّاَس َحتَّك َقِدَم َطَؾل

ـْ َأْهِؾ اْلَؿِديـََة، َفُؼْؾُت 
ِذي َقِدَم اْلَؿِديـََة؟ َفَؼاُلقا: َيْثِرَب مِ  الَّ

ُّ
ل ُجُؾ اْلَؿؽ  : َما َفَعَؾ َهَذا الرَّ

َوِحقَؾ َبْقـَُفْؿ َوَبْقـَُف، َقاَل ، َذلَِؽ َوَقْد َأَراَد َقْقُمُف َقْتَؾُف َفَؾْؿ َيْسَتطِقُعقا  ،الـَّاُس إَِلْقِف ِسَراعٌ 

ـُ َطَبَسةَ  َيا : َفَدَخْؾُت َطَؾْقِف َفُؼْؾُت ، َفَركِْبُت َراِحَؾتِل َحتَّك َقِدْمُت َطَؾْقِف اْلَؿِديـَةَ : َطْؿُرو ْب

َؾِؿلُّ الَِّذي َأَتْقَتـِل، كََعؿْ : َقاَل ؟ َأَتْعِرُفـِل ،َرُسقَل اهلل ُجُؾ السُّ ةَ  َأْكَت الرَّ َفُؼْؾَت لِل َكَذا  ،بَِؿؽَّ

«َوُقْؾُت لؽ إِك ل َكَذا َوَكَذا، َوَكَذا
(1)

. 

وهل تتخؾؾ مسامع طؿرو بـ طبسة  ملسو هيلع هللا ىلصفؿا أجؿؾ تؾؽ الؽؾؿات مـ رسقل اهلل 

 فتـزل طؾك صدره برًدا وسالًما ، 
ُّ
أكف يذكره ولؿ يـسف، بؾ : ملسو هيلع هللا ىلصحقث يخربه الـبل

الحقار الجؿقؾ الذي دار بقـفؿا يف مؽة، فؽلين بؼؾبف يطقر يف السؿاء فرًحا  ولؿ يـَس 

 بؿا سؿع.

                                      

(، وأحاد 863(، ومسـد الشامققـ، لؾطرباين )17119ؿد )(، ومسـد أح832( يـظر: صحقح مسؾؿ )1)

 (.1329والؿثاين )
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أصبح فقفا ، وقد بدأت مـ ساطتفا مرحؾة جديدة يف حقاة طؿرو بـ طبسة 

، يصؾل خؾػف، ملسو هيلع هللا ىلصيعقش يف رحاب صحبة رسقل اهلل ، أحد ساكـل مديـة اإليؿان

 ويجاهد معف يف سبقؾ اهلل. ، ويـفؾ مـ طؾؿف

ٍِٗبٕ هطؤب اهعُس  و
 ، وشرح اهلل صدر طؿرو بـ طبسة لؾعؾؿ وصؾبف

َّ
كظؾف يف  ملسو هيلع هللا ىلصفؽان يرافؼ الـبل

فؼد كان يبحث ، بذلؽ ولؽـ كػسف التقاقة لتحصقؾ الؿزيد لؿ تؽتِػ ، مجالس العؾؿ

ولقجقبف طؾك ، لقخصف بعؾؿ يحؿؾف طـف ملسو هيلع هللا ىلصطـ فرصة يغتـؿفا يـػرد فقفا برسقل اهلل 

فؾؿ يزل كذلؽ حتك هقل اهلل تعالك لف الػرصة، وها ، يف َخَؾِدهبعض إسئؾة التل تدور 

ـُ َخْؾَقَتُف »: هق ذا يحدثـا طـ ذلؽ فقؼقل  ا َخاَل اْغتَـَْؿُت ملسو هيلع هللا ىلصَفَجَعْؾُت َأَتَحقَّ ، َفَؾؿَّ

ْهَر َأْفَرَغ مِـُْف فِل َذلَِؽ اْلَؿْجؾِِس، فُؼْؾُت  ،َذلَِؽ اْلَؿْجؾَِس  َٓ َيُؽقُن الدَّ َيا : َوَطؾِْؿُت َأكَُّف 

ا َطؾََّؿَؽ اهلُل َوَأْجَفُؾف ،َرُسقَل اهلل  .َطؾ ْؿـِل مِؿَّ

ا ِشْئَت : َقاَل   .َسْؾ َطؿَّ

ْساَلمُ  ،َيا َرُسقَل اهلل: فُؼْؾُت   ؟َما اإْلِ

  .َوإِْصَعاُم الطََّعامِ ، صِقُب اْلَؽََلمِ : َقاَل 

ْساَلِم َأْفَضُؾ : ُقْؾُت   ؟َأيُّ اإْلِ

ـْ لَِساكِِف َوَيِدهِ : َقاَل  ـْ َسِؾَؿ اْلُؿْسِؾُؿقَن ِم   .َم

يَؿانُ : ُقْؾُت   ؟َما اإْلِ

َؿاَحةُ : َقاَل  ْبُر َوالسَّ  .الصَّ

يَؿاِن َأْفَضُؾ  :فؼْؾُت   ؟َأيُّ اإْلِ

ـٌ : َقاَل    .ُخُؾٌؼ َحَس

 ؟اْلِفْجَرِة َأْفَضُؾ َأيُّ : ُقْؾُت 
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  .َأْن َتْفُجَر َما َكرَِه َربَُّؽ : َقاَل 

 ؟َأيُّ اْلِجَفاِد َأْفَضُؾ : َفُؼْؾُت 

ـْ ُأَهرِيَؼ َدُمُف َوُطِؼَر َجَقاُدهُ : َقاَل   .َم

اَلةِ  ،َيا َرُسقَل اهلل: ُقْؾُت  ـْ الصَّ اَلِة َأْفَضُؾ ، َأْخبِْركِل َط  ؟َأيُّ الصَّ

 .اْلُؼـُقِت ُصقُل : َقاَل 

ُْخَرى: فؼؾت ْٕ ـْ ا
ـْ َساَطٍة َأْقَرُب مِ

 ؟َهْؾ مِ

بُّ ، َكَعؿْ : َقاَل  ْقِؾ اْْلِخَر  إِنَّ َأْقَرَب َما َيُؽقُن الرَّ ـْ اْلَعْبِد َجْقَف الؾَّ َفنِْن اْسَتَطْعَت ، ِم

ـْ َيْذُكُر اهللَ  ـْ  َأْن َتُؽقَن ِمؿَّ اَطِة َفُؽ ََلَة َمْشُفقَدٌة َمْحُضقَرٌة َمْؽُتقَبٌة َفنِنَّ  ؛فِل تِْؾَؽ السَّ الصَّ

ْبَح  َل الصُّ ْؿُس ، ثؿ َحتَّك ُتَصؾِّ ََلِة َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ ـْ الصَّ َفنَِذا َصَؾَعْت َفََل ُتَصؾِّ ، َأْقِصْر َط

ـَ َقْرَكْل َشْقطَانٍ ، َحتَّك َتْرَتِػعَ  ـَ َتْطُؾُع َبْق َفا َتْطُؾُع ِحق اِر، َوِحقـَِئٍذ  َوِهَل َساَطةُ ، َفنِكَّ َصََلِة اْلُؽػَّ

ارُ  ـِ ، أو َفنَِذا اْرَتَػَعْت قِقَد ُرْمٍح ، َيْسُجُد َلَفا اْلُؽػَّ ََلَة َمْشُفقَدٌة ، ُرْمَحْق َفَصؾِّ َفنِنَّ الصَّ

َـَّفارِ  ْمِح بِـِْصِػ ال ْؿُس اْطتَِداَل الرُّ ََل ، ثؿ َمْحُضقَرٌة َحتَّك َتْعَتِدَل الشَّ ـِ الصَّ َفا  ؛ةِ َأْقِصْر َط َفنِكَّ

ََلَة َمْشُفقَدٌة َمْحُضقَرٌة َحتَّك ُتَصؾَِّل  ؛َفنَِذا َأَفاَء اْلَػْلُء َفَصؾِّ ، ِحقـَئٍِذ ُتْسَجُر َجَفـَّؿُ  َفنِنَّ الصَّ

ْقَت اْلعَ  ْؿُس صَفلَقْ  ،رَ صاْلَعْصَر، َفنَِذا َصؾَّ ََلِة َحتَّك َتْغُرَب الشَّ ـِ الصَّ ـَ  ؛ْر َط َفا َتْغُرُب َبْق َفنِكَّ

اُر. اِر، َوِحقـَئٍِذ َيْسُجُد َلَفا اْلُؽػَّ  َقْرَكْل َشْقطَاٍن، َوِهَل َساَطُة َصََلُة اْلُؽػَّ

ـِ اْلُقُضقءِ : َفُؼْؾُت   .َيا َرُسقَل اهلل، َأْخبِْركِل َط

ُب َوُضقَءهُ : َقاَل  ْت َخَطاَيا َفَقَتَؿْضَؿُض، ، َما ِمـُْؽْؿ َرُجٌؾ ُيَؼرِّ َوَيْسَتـِْشُؼ َفَقـَْتثُِر إَِلَّ َخرَّ

ـْ  إَِذا َغَسَؾ َوْجَفُف َكَؿا َأَمَرُه اهللُ ، ثؿ َوْجِفِف َوفِقِف َوَخَقاِشقِؿفِ  ْت َخَطاَيا َوْجِفِف ِم إَِلَّ َخرَّ

ـِ إَِلَّ َخ ، ثؿ َأْصَراِف لِْحَقتِِف َمَع اْلَؿاءِ  ـْ َأَكاِمِؾِف َيْغِسُؾ َيَدْيِف إَِلك اْلِؿْرَفَؼقْ ْت َخَطاَيا َيَدْيِف ِم رَّ

ـْ َأْصَراِف َشْعرِِه َمَع اْلَؿاءِ  َيْؿَسُح َرأَسفُ ، ثؿ َمَع اْلَؿاءِ  ْت َخَطاَيا َرأِسِف ِم َيْغِسُؾ ، ثؿ إَِلَّ َخرَّ

ـْ َأَكاِمِؾِف َمَع اْلَؿاءِ  ْت َخَطاَيا ِرْجَؾْقِف ِم ـِ إَِلَّ َخرَّ ، َفنِْن ُهَق َقاَم َفَصؾَّك، َقَدَمْقِف إَِلك اْلَؽْعَبقْ
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َدُه بِالَِّذي ُهَق َلُف َأْهٌؾ ، َفَحِؿَد اهللَ َوَأْثـَك َطَؾْقفِ  ـْ َخطِقَئتِِف ، َوَمجَّ َغ َقْؾَبُف هلل إَِلَّ اْكَصَرَف ِم َوَفرَّ

فُ  «َكَفْقَئتِِف َيْقَم َوَلَدْتُف ُأمُّ
(1)

. 

اإلخالص طؾك صػحة وَكَؼَشَفا ، هذه إجقبة الـبقية ولؼد َوَطك طؿرو 

 .ولؿ يزل الـاس يتعؾؿقهنا إلك يقمـا هذا، حتك تـاقؾتفا طـف إجقال، قؾبف كؼًشا

طؾًؿا كثقًرا جعؾ لف مؽاكة  ملسو هيلع هللا ىلصوبؼل طؿرو طبسة هؽذا حتك حؿؾ طـ رسقل اهلل 

ث طـف مـ الصحابة، وتابعقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصوثؼة بقـ أصحاب رسقل اهلل  ـُ مسعقد، : فؼد حدَّ اب

جبقر بـ كػقر، وأبق : الباهؾل، وسفؾ بـ سعد وغقرهؿ، ومـ التابعقـوأبق أمامة 

رضل اهلل طـفؿ جؿقًعاإدريس الخقٓين، وسؾقؿ بـ طامر وغقرهؿ 
(2)

. 

ٝٔ ٖ يف عصِسدٔاُد  اهِب٘
لؿ يشفدها :وققؾ ،كف شفد بدًرا: إققؾ

(3)
 
 
طدًدا مـ  ملسو هيلع هللا ىلص ، ولؽـف قد شفد مع الـبل

فتح مؽة وغزوة حـقـ وحصار الطائػ وتبقك، وكان طؿرو رامقًا يؽاد  :مـفا ،الؿشاهد

: فقؼقل  ،سفؿف ٓ يخطئ، وها هق ذا يحدثـا طـ مققػ لف يف حصار الطائػ

« 
ِ
 اهلل

 
ـَ الطَّائِِػ  ملسو هيلع هللا ىلصَحاَصْرَكا َمَع َكبِل ـْ َرَمك بَِسْفٍؿ  :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ، ِحْص َم

ـْ َبَؾَغ بَِسْفٍؿ فِل َسبِقِؾ اهلل َفَؾُف َدَرَجٌة فِل اْلَجـَِّة،فِل َسبِقِؾ اهلل  َفَبَؾْغُت  َكاَن َكِعْدِل َرَقَبٍة، َوَم

«َر َسْفًؿاشَيْقَمئٍِذ ِستََّة طَ 
(4)

. 

 دٔادٖ يف عٔد اخلالفٞ اهساغدٝ
وقد خرج طؿرو بـ طبسة مجاهًدا يف سبقؾ اهلل ضؿـ الجققش التل وجففا أبق 

                                      

 (.17119 ،17116(، ومسـد أحؿد )832( يـظر: صحقح مسؾؿ )1)

 (.4/1983ٕبل كعقؿ ) ،( يـظر: معرفة الصحابة2)

 (.4/545(، واإلصابة )2/456( يـظر: سقر أطالم الـبالء )3)

 (.1756(، والسؾسؾة الصحقحة )3965بل داود )أ (، وســ17122( يـظر: مسـد أحؿد )4)
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وكان أحد أمرائفا ،وقد شفد معركة القرمقك، لػتح الشام بؽر الصديؼ 
(1)

. 

 : مـفا ،وقد ُأْسـَِدْت إلقف بعُض الؿفام يف طفد الخالفة الراشدة

ـ طؿر  - ًٓ  أن جعؾف أمقر الؿممـق ـ مخازن الحبقب والطعام بالشام َمْسُمْو ط
(2)

. 

وجعؾف أمقًرا طؾك إهراء -
(3)

. 

ًٓ طـ جؿع  - َصاِحب : الصدقات يف الدولة اإلسالمقة، فؼد كان يؼال لفوكان َمْسُمْو

َدَقةِ ، أو اْلَعْؼؾِ  صاحب َطْؼِؾ الصَّ
(4)

. 

ٞٔ ٖ يف عٔٔددٔاُد ٞٔاأُل اهدٗه ًٙ٘ 
ـِ َطامٍِر َقاَل  ـْ ُسَؾْقِؿ ْب ـَ ُمَعاِوَيَة »: َط وِم َطْفدٌ  َكاَن َبْق ـَ الرُّ َوَكاَن َيِسقُر ، َوَبْق

ُيـَادِي فِل  َوُهَق ُيِريُد إَِذا اكَْؼَضك اْلَعْؼُد َأْن ُيِغقَر َطَؾْقِفْؿ َفنَذا َشقٌْخ َطَؾك َدابَّةٍ َكْحَق باَِلِدِهْؿ 

َٓ َغْدرٌ ، اهلُل َأْكبَرُ ، اهلُل َأْكَبرُ : َكاِحَقٍة الـَّاَس َيُؼقُل  ـُ َطبََسَة ، َوَفاٌء  َفـََظُروا َفنَِذا َطْؿُرو ْب

  ِـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل  ،َيةُ َفَلْرَسَؾ إَِلْقِف ُمَعاو ـْ : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل : َفَسَلَلُف َط َم

ُف َحتَّك َيؿْ  كَّ َـّ َطْفًدا َوََل َيُشدَّ ـَ َقْقٍم َطْفٌد فََل َيُحؾَّ ـْ َكاَن َبْقـَُف َوبَْق َيـْبَِذ إَِلْقِفْؿ ، أو َل َأَمُدهُ ضَم

«ُمَعاِوَيُة بِالـَّاسِ َفَرَجَع : َقاَل ُسَؾْقؿ، َطَؾك َسَقاءٍ 
(5)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصبلققال الرسقل  ويف هذا الؿققػ تظفر لـا سعة طؾؿ طؿرو بـ طبسة 

وتربز ققتف يف الحؼ ، وثؼة الـاس بعؾؿف وففؿف ومؽاكتف بقـ الصحابة الؽرام 

وهق يـصح إمام الؿسؾؿقـ ويعؾؿف ُحْؽًؿا مـ أحؽام  ،يف اهلل لقمة ٓئؿ حقث لؿ يخَش 

                                      

 (.46/249(، وتاريخ دمشؼ )2/457( يـظر: سقر أطالم الـبالء )1)

 (.2/116(، واإلصابة )2/65(، وآستقعاب )5/58( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

 (.4/65( يـظر: تاريخ الطربي )3)

 (.4/197) (، وكشػ الؿشؽؾ، ٓبـ الجقزي17119( يـظر: مسـد أحؿد )4)

 (.1581(، والرتمذي )7258(، وســ أبل داود )19455 ،17156 ،17125يـظر: الؿسـد ) (5)



 

 

317 

 َعوُشو تُي َعَثسَح السُّلِويُّ 317

ومدى استجابتف  كؿا يظفر لـا تقاضع أمقر الؿممـقـ معاوية ، الجفاد يف اإلسالم

 
 
 كؿا تظفر لـا ققة دولة اإلسالم يف تؾؽ العصقر.، ملسو هيلع هللا ىلص ٕمر الـبل

 أتٕ ًّ كساً
اكطؾؼـا مع طؿرو بـ طبسة والؿؼداد »: طـ طؿران بـ الحارث طـ مقلك لؽعب قال

فنذا كان يقم ، ، وكان مع كؾ رجؾ مـا رطقةبـ إسقد ومسافع بـ حبقب الفذلل 

فنذا  ،فخرج يقًما برطائف فاكطؾؼُت كصػ الـفار، طؿرو بـ طبسة أردكا أن كخرج فقلبك

لئـ طؾؿُت  ،تقـا بفإنَّ هذا شلء أُ : فؼال لل، فصؾك فليؼظتُف، السحابة قد أضؾتف ما مـفا طـف

«فقاهلل ما أخربُت بف حتك مات، أكؽ أخربَت بف ٓ يؽقن بقـل وبقـؽ خقر
(1)

. 

 ٖ يف اهدُٚاشُٓد
وأصبح أمقًرا طؾك ، بالشام بعد فتحفا وبعدما استؼر طؿرو بـ طبسة 

ًٓ طـ مخازن الحبقب والطعام بالشام، إهراء وقد ُجِعَؾت مػاتقح خزائـ ، وَمْسُمْو

فؽاد أن ، وتاقت إلك أخرة وكعقؿفا، بقده زهدت كػُسف يف الدكقا ومتاطفاإرض 

 -فؼد قال، يرتك مالف وسؾطاكف ويخؾق بربف طابًدا حتك يلتقف الؿقت وهق طؾك ذلؽ

َٓ َأْن َيَضَع الـَّاُس َأْمِري َطَؾك َغْقِر َمْقِضِعِف َأْن ُيَؼاَل َصـََع »: -لبعض الؿؼربقـ لف يقًما َلْق

َْلَحْؼُت َمالِل ُسبَُؾفُ َأُبق  َٕ َفَدَخْؾُت َغاًرا  -َبْقَسانَ  :َيْعـِل -َلَؾِحْؼُت بَِجَبؾُِؽْؿ َهَذا، ثؿ َكِجقٍح 

«َحتَّك َيْلتَِقـِل َأْمُرهُ  َطَبْدُت اهلل ، ثؿ مِـْفُ 
(2)

. 

  :ولؽـف مـعف طـ ذلؽ طؾؿف
ُّ
َكَرْهبَاكِقَِّة ََل َتُؽقُكقا »: إذ قال :طـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصفؼد هنك الـبل

َـَّصاَرى «ال
(3)

. 

                                      

 (.14/275(، وهتذيب الؽؿال )46/627تاريخ دمشؼ ) :( يـظر1)

 (.363 ،362ٕبل داود ) ،( يـظر: الزهد2)

ـف إلباين يف السؾسؾة 13235( أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى )3)  (.1782الصحقحة )(، وحسَّ
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َٓ أسادُٙح ُّا عٌُسزٗا  ََٞعبط ٗ ب
جؿؾة مـ إحاديث يف  ملسو هيلع هللا ىلصلألمة طـ رسقل اهلل  وقد روى طؿرو بـ طبسة 

  :مـفاشقًئا وإلقؽ ، إحؽام والػضائؾ وأداب

ـِ َطَبَسَة  - ـْ طؿرو ْب ْؿُس َفَقْبَؼك َما َتْسَتِؼؾُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل : َقاَل  َط الشَّ

ـِ  َقاصِق ـَ الشَّ ـْ َخْؾِؼ اهلل إَِلَّ َسبََّح اهللَ، إَِلَّ َما َكاَن ِم «َوَأْغبَِقاِء َبـِل آَدمَ  ،َشْلٌء ِم
(1)

. 

ـْ بَـَك َمْسِجًدا يُْذَكُر اهللُ فِقِف بَـَك اهللُ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوَطـْف أَنَّ َرُسقَل اهلل  - لَُف بَقْتًا فِل  َم

«الَْجـَّةِ 
(2)

. 

 َأيَُّؿا َرُجٍؾ ُمْسِؾٍؿ َأْطَتَؼ َرُجًَل ُمْسِؾًؿا َفنِنَّ اهلل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوَطـْف أن َرُسقَل اهلل  -

ـَ الـَّاِر، َوَأيَُّؿا اْمَرَأٍة َأْطَتَؼِت  ِرِه ِم ـْ ِطَظاِم ُمَحرَّ ـْ ِطَظاِمِف َطْظًؿا ِم َجاِطٌؾ ِوَقاَء ُكؾِّ َطْظٍؿ ِم

ـَ  اْمَرَأًة ُمْسِؾَؿًة َفنِنَّ اهللَ  ِرَها ِم ـْ ِطَظاِم ُمَحرَّ ـْ ِطَظاِمَفا َطْظًؿا ِم َجاِطٌؾ ِوَقاَء ُكؾِّ َطْظٍؿ ِم

«َم اْلِؼَقاَمةِ الـَّاِر َيقْ 
(3)

. 

ـْ ُولَِد َلُف َثََلَثُة َأْوََلٍد فِل اْْلِْسََلمِ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوَطـْف أن َرُسقَل اهلل  - َفَؿاُتقا َقْبَؾ َأْن  ،َم

«اْلَجـََّة بَِرْحَؿتِِف إِيَّاُهؿْ  َيْبُؾُغقا اْلِحـَْث َأْدَخَؾُف اهللُ 
(4)

. 

ـْ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوَطـْف أن َرُسقَل اهلل  - ْقِؾ ، ثؿ َرُجٍؾ َيبِقُت َطَؾك ُصْفرٍ َما ِم ـَ الؾَّ َيَتَعارَّ ِم

ْكَقا َواْْلِخَرِة إَِلَّ آَتاُه اهللُ  َفَقْذُكُر َوَيْسلَُل اهلل  ـْ َخْقرِ الدُّ «إِيَّاهُ  َخْقًرا ِم
(5)

. 

                                      

حف إلباين يف صحقح الجامع )961( أخرجف الطرباين يف مسـد الشامققـ )1)  (.5599(، وصحَّ

حف إلباين.668(، والـسائل )19441( أخرجف أحؿد )2)  (، وصحَّ

حف إلباين يف الصحقحة )3965داود ) ( أخرجف أبق3)  (.1756(، وصحَّ

 (.1756حف محؼؼق الرسالة، ويـظر: السؾسؾة الصحقحة )(، وصحَّ 19439 ،19437( أخرجف أحؿد )4)

حف محؼؼق صبعة الرسالة.17121( أخرجف أحؿد )5)  (، وصحَّ
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ـْ َشاَب َشقْبًَة فِل َسبِقِؾ اهلل َكاَكْت لَُف ُكقًرا»: قال ملسو هيلع هللا ىلصوَطـْف أن َرُسقَل اهلل  - «َيْقَم الِْؼقَاَمةِ  َم
(1)

. 

ـْ : َيُؼقُل  إِنَّ اهلل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوَطـْف أن َرُسقُل اهلل  - ـَ َيتََحابُّقَن ِم َقْد َحؼَّْت َمَحبَّتِل لِؾَِّذي

ـْ  ـَ َيتََزاَوُروَن ِم ـْ أَْجؾِل، َوَحؼَّْت َمَحبَّتِل لِؾَِّذي ـَ َيتََصافُّقَن ِم أَْجؾِل، أَْجؾِل، َوَحؼَّْت َمَحبَّتِل لِؾَِّذي

ـْ أَْجؾِل ـَ َيتَـَاَصُروَن ِم ـْ أَْجؾِل، َوَحؼَّْت َمَحبَّتِل لِؾَِّذي ـَ َيتَبَاَذلُقَن ِم «َوَحؼَّْت َمَحبَّتِل لِؾَِّذي
(2)

. 

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
وبعد حقاة صقيؾة قضاها طؿرو بـ طبسة بقـ العؾؿ والعبادة والدطقة الجفاد يـام 

 لصؾيخرج روحف إلك بارئفا، وت، ثؿ مديـة حؿص طؾك فراش الؿقت بلرض الشام يف

فـ بحؿص إلك جـب مـ مات هـاك مـ الصحابة الؽرام دُ قد طؾقف الؿسؾؿقن، و

الذيـ كاكقا مػاتقح الػتح اإلسالمل لفذه البالد، ولعؾ وفاتف كاكت بعد سـة ستقـ مـ 

واهلل أطؾؿ .الفجرة
(3)

. 

 

 ،َحَعثس و تِيعي عوِش سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 

  

                                      

حف إلباين يف الصحقحة )1635(، والرتمذي )17122( أخرجف أحؿد )1)  (.1244(، وصحَّ

حف إركاؤوط.4439(، والطرباين يف إوسط )17121( أخرجف أحؿد )2)  (، وصحَّ

 (.46/249(، وتاريخ دمشؼ )2/51يـظر: السقر )( 3)
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 الِوصِشيُّ عأُتى َساف

 

 ملسو هيلع هللا ىلص  ِ زضِ٘ي اهللً٘ىل

كثقر مـ الـاس ُيدفعقن كحق السعادة دفًعا رغؿ أكقففؿ، ومـ خالل هذه السطقر 

 سـتعرف طؾك رجؾ مـ همٓء.

إكف رجؾ مـ أهؾ مصر، وقع يف الِرق  وتؼؾب يف أحقالف، حتك وقػ بف قطار 

الحقاة يف أرض الحجاز، حقث خبل الَؼَدُر لف هـاك مقطًدا مع السعادة، يف أطظؿ لؼاء يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصحقاتف، وهق لؼاؤه برسقل اهلل 

 الجؾقؾ
ُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصأبق رافع الؿصري مقلك رسقل اهلل  :إكف الصحابل

 ؟ٍعًّ أب٘ زاف
ق   :اسؿف إبراهقؿ، وققؾ :رجؾ مـ قِْبِط مصر، ققؾهق   اسؿف أْسَؾؿ، وقع يف الر 

  طؿ   فؽان مؿؾقًكا لؾعباس بـ طبد الؿطؾب 
 
 ، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 
 ملسو هيلع هللا ىلص َوَهَبف العباس لؾـبل

ملسو هيلع هللا ىلصبعد إسالمف، فلطتؼف رسقُل اهلل 
(1)

. 

ًٕٔقص  ُٞ إضال
فؽـت أتعجب مـ لؼد سؿعـا يف الؼصص والروايات طـ الُحب  مـ أول كظرة، 

أن الؽثقر  :ذلؽ حتك دخؾت بقجداين بستان الصحابة، فرأيت يف بعض صقره الخالبة

ففذا طؾك سبقؾ الؿثال ، يف قؾقهبؿ مـ أول كظرة ملسو هيلع هللا ىلصمـفؿ قد وقع ُحبُّ رسقل اهلل 

ا َقِدَم َرُسقُل »: الذي كان حربًا يفقديًّا يؼقل اهلل بـ سالم  طبد اْلَؿِديـََة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َلؿَّ

                                      

 (.2/33(، والتاريخ الؽبقر، لؾبخاري )2/16(، والسقر )6536( الؿستدرك )1)
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اْكَجَػَؾ 
(1)

َْكُظَر إَِلْقفِ ، الـَّاُس إَِلْقفِ  
ِ
ا اْسَتَبـُْت َوْجَف َرُسقِل اهلل ، َفِجْئُت فِل الـَّاِس ٕ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

اٍب  «َطَرْفُت َأنَّ َوْجَفُف َلْقَس بَِقْجِف َكذَّ
(2)

. 

  وهذا حسان بـ ثابت 
 
فقؼقل لف ملسو هيلع هللا ىلص تؼع طقـف طؾك الـبل

(3)
 : 

 قـااالطَ  قاااطُّ  رَ وأجؿاااؾ مـاااؽ لاااؿ َتااا
 

 الـ سااااااءُ  دِ ؾِاااامـااااؽ لااااؿ تَ  وأكاااارمُ  
 

 طقااااٍب  كااااؾ   ًءا مااااـُمَباااارَّ  ُخؾؼااااَت 
 

 كلكااااؽ قااااد ُخؾؼااااَت كؿااااا تشاااااءُ  

 

فؼد ساقف الَؼَدُر كحق السعادة حقـ أرسؾتف قريش  وأما بطؾ قصتـا أبق رافع 

 
 
 ملسو هيلع هللا ىلصقبؾ غزوة بدر، فؿا أْن دخؾ الؿديـة ووقعت طقـُف طؾك رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص برسالة إلك الـبل

ثـا بـػسف طـ هذا الؾؼاء لقحد   الؿجاَل  حتك ألؼك اهلل محبتف يف قؾبف، ولـرتك ٕبل رافعٍ 

ا َرَأْيُت َرُسقَل اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلصبََعثَتْـِل ُقَرْيٌش بِؽِتَاٍب إَِلك َرُسقِل اهلل »: فقؼقل    ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ
َ
ُأْلِؼل

ْساَلمُ    -إك ل، َيا َرُسقَل اهلل: َفُؼْؾُت ، فِل َقْؾبِل اإْلِ
ِ
َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َٓ َأْرِجُع إَِلْقِفْؿ َأبًَدا -َواهلل

إِكِّل ََل َأِخقُس بِالَْعْفدِ : ملسو هيلع هللا ىلص
(4)

َوََل َأْحبُِس الْبُُردَ  
(5)

َولَؽِـ اْرِجْع إِلَقِْفْؿ َفنِْن َكاَن فِل َكْػِسَؽ  

 ، ثؿ َفَذَهبُْت : َقاَل أبق رافع، الَِّذي فِل َكْػِسَؽ اْْلَن َفاْرِجعْ 
َّ
«َفَلْسَؾْؿُت  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتقُْت الـَّبِل

(6)
. 

ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصيف قؾبف طـد أول لؼاء لف برسقل اهلل  وهؽذا وجد أبق رافع  ما وجد اب

الرفقع، فشرح اهلل صدره لإلسالم،  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ِؼ ؾُ تلثر بخُ ، ثؿ سالم وحساُن وغقرهؿا

 وأشرق قؾبف بـقر اإليؿان.

                                      

 ذهبقا إلقف مسرطقـ.  :( أي1)

 (.569(، والسؾسؾة الصحقحة )1855(، وأحؿد )1334(، وابـ ماجف )2485( يـظر: الرتمذي )2)

 (.11( ديقان حسان بـ ثابت )ص3)

 ٓ أكؼض العفد. :ي( أ4)

 الرسقل. :وهق ،( جؿع بريد5)

(، والسؾسؾة 4877(، وابـ حبان )8674(، والـسائل )2758(، وأبق داود )23918( يـظر: أحؿد )6)

 (.2463الصحقحة )
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مؽة، وكان العباس قد أسؾؿ قبؾ بدر ثؿ رجع أبق رافع إلك بقت سقده العباس يف 

 .وكذلؽ زوجتف أم الػضؾ، فبؼل معفؿ يف مؽة يخػل إسالمف ،مستخػًقا

ِٖفسس  ٍعأبٛ زاف ٖسلػُف ضصِس تُٞ اه
، الؿشركقـ شرَّ هزيؿة مَ زَ وهَ ، فـصر اهلل فقفا الؿسؾؿقـ، وجاءت غزوة بدر الؽربى

فـزل الخرب يف مؽة كالصاطؼة الؿدوية طؾك ، وُأِسَر سبعقن مـ أشراففؿ، هؿصـاديدَ  َؾ تَ وقَ 

ولؽـ شدة الػرح ، وفرًحا وسروًرا يف كػقس الؿسؾؿقـ الؿستضعػقـ، ركقـشقؾقب الؿ

 :ثـا طـ هذاوهقا بـا كستؿع إلقف وهق يحد  ، فضحت إسالَم أبل رافٍع الخػل

ـِ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب »: يؼقل  َوَأْسَؾَؿْت  ،َقْد َأْسَؾْؿُت َوُكـُْت ، ُكـُْت ُغاَلًما لِْؾَعبَّاِس ْب

َوَكاَن َأُبق َلَفٍب َقْد َتَخؾََّػ ، ُأمُّ اْلَػْضؾ، َوَأْسَؾَؿ اْلَعبَّاُس، َوَكاَن َيْؽُتُؿ إِْساَلَمُف َمَخاَفًة َقْقمِفِ 

، َفَؼاَل َلفُ  ـٌ ـَ ِهَشاٍم، َوَكاَن َلُف َطَؾْقِف َدْي ـْ َبْدٍر، َوَبَعَث َمَؽاَكُف اْلَعاَص ْب ِػـِل َهَذا اكْ : َط

 .َفَػَعَؾ ، اْلَغْزَو، َوَأْتُرُك َلَؽ َما َطَؾْقَؽ 

ا َجاَء اْلَخَبُر، َوَكَبَت اهلُل َأَبا َلَفٍب  َْقَداَح فِل ، َفَؾؿَّ ْٕ َوُكـُْت َرُجاًل َضِعقًػا َأْكِحُت ا

اْلَػْضِؾ َجالَِسًة َوَقْد  َفَقاهلل إِك ل َلَجالٌِس فِقَفا َأْكِحُت َأْقَداِحل َوِطـِْدي ُأمُّ ، ُحْجَرِة َزْمَزمَ 

كا َما َجاَءَكا إِْذ َأْقَبَؾ َأُبق َلَفٍب َيُجرُّ ِرْجَؾْقِف َحتَّك َجَؾَس إَِلك ُصـُِب اْلُحْجَرِة َوَأْسـََد َضْفَرهُ   َسرَّ

ـُ اْلَحاِرِث : َفَؼاَل الـَّاُس ، إَِلك َضْفِري ـَ  َهُؾؿَّ : َفَؼاَل َأُبق َلَفٍب ، َهَذا َأُبق ُسْػَقاَن ْب َّ َيا اْب
إَِلل

ـَ : َفَؼاُمقا َطَؾْقِفَؿا، َفَؼاَل ، َفَجاَء الـَّاُس ، َفَجاَء َأُبق ُسْػَقاَن َحتَّك َجَؾَس ِطـَْدهُ ، َأِخل َيا ابْ

 َأِخل، َكْقَػ َكاَن َأَمُر الـَّاِس؟

َء، َفَقاهلل إِْن َلِؼقـَاُهْؿ َفَؿـَْحـَاُهْؿ َأْكَتاَفـَا َيْؼُتؾُ : َفَؼاَل 
ْ
قَكـَا َكْقَػ َشاُءوا، َٓ َشل

  َوَيْلِسُروَكـَا َكْقَػ َشاُءوا،
ِ
 ؟َولِؿَ : َما ُلْؿُت الـَّاَس، َقاَل  َواْيُؿ اهلل

 : َقاَل 
ِ
َٓ َواهلل ًٓ بِقًضا َطَؾك َخْقٍؾ ُبْؾٍؼ  ءٌ ، َتؾِقُؼ َشْقًئا َما َرَأْيُت ِرَجا

ْ
َٓ َيُؼقُم َلَفا َشل ، َو

 : َفُؼْؾُت ، اْلُحْجَرةِ َفَرَفْعُت ُصـَُب : َقاَل أبق َرافع
ِ
، َفَرَفَع َأُبق َلَفٍب َيَدهُ ، تِْؾَؽ اْلَؿاَلِئَؽةُ  َواهلل
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َْرَض َحتَّك َبَرَك َطَؾك َصْدِري، َفَضَرَب َوْجِفل َوَثاَوْرُتفُ  ْٕ ، َفاْحَتَؿَؾـِل َفَضَرَب بِل ا

ـْ ُطؿُ 
َفَعؾََّؼْت فِل ، َرَبْتُف بِفِ ضاْلُحْجَرِة فَ ِد َفَؼاَمْت ُأمُّ اْلَػْضِؾ َفاْحَتَجَزْت، َوَرَفَعْت َطُؿقًدا مِ

ًة ُمـَْؽَرًة، َوَقاَلْت  َفَؼاَم  إِْن َرَأْيَت َسق َدُه َغائًِبا َطـُْف،، َيا َطُدوَّ اهلل، اْسَتْضَعْػَتفُ : َرْأِسِف َشجَّ

ًقا َذلِقاًل  «َطـ ل ُمَقل 
(1)

. 

ٍُ ألِتاهلُل ٙ َٚا٢ٕٔق  ٗه
ـْ طاَدى لل ولقًّا فؼْد آَذْكُتُف بالَحْرِب »: -يف الحديث الؼدسل -قال اهلُل  «َم

(2)
 ،

 :مـ أبل لفب ثـا كقػ اكتؼؿ لف اهلُل ففقا بـا كستؿع ٕبل رافع وهق يحد  

  -تِْؾَؽ : َفَرَفْعُت ُصـَُب اْلُحْجَرِة َوُقْؾُت »: َقاَل َأُبق َرافٍِع 
ِ
اْلَؿاَلئَِؽةُ ،  -َواهلل

َرَب بِل ضَوَثاَوَرْتُف َفاْحَتَؿَؾـِل فَ  ،َرَب بَِفا َوْجِفل َضْرَبًة َشِديَدةً ضفَ  ،َفَرَفَع َأُبق َلَفٍب َيَدهُ 

َْرَض  ْٕ  َيْضِرُبـِل َوُكـُْت َرُجاًل َضِعقًػا، َفَؼاَمْت ُأمُّ اْلَػْضِؾ َفاْحَتَجَزْت، ، ثؿ ا
َّ
َبَرَك َطَؾل

ـْ ُطؿُ 
ًة ُمـَْؽَرًة، َوَقاَلْت َرَبْتُف بِِف، َفَعؾَّ ضِد اْلُحْجَرِة فَ َوَرَفَعْت َطُؿقًدا مِ َيا : َؼْت فِل َرْأِسِف َشجَّ

 ، اْسَتْضَعْػَتُف إِْن َرَأْيَت َسق َدُه َغائًِبا َطـْفُ ، َطُدوَّ اهلل
ِ
ًقا َذلِقاًل، فَقاهلل َما َطاَش َبْعَد  َفَؼاَم ُمَقل 

َّٓ َسْبَع َلَقاٍل َحتَّك َرَماُه اهلُل بِاْلَعَدسةِ  َذلَِؽ إِ
(3)

ـِ  َفَؼَتَؾُف،  َثاَلَثًة َما ، أو َفَؾَؼْد َتَرَكُف َبـَْقُه َلْقَؾَتْق

ـَ فِل َبقْتِفِ كَيْدفِـُق  ،َوَكاَكْت ُقَرْيٌش َتتَِّؼل اْلَعَدَسَة َكَؿا َيتَِّؼل الـَّاُس الطَّاُطقنَ  ،ُف َحتَّك َأْكَت

ْبـَْقفِ 
ِ
ـْ ُقَرْيٍش ٓ

َٓ َتْسَتِحَقانِ : َحتَّك َقاَل َرُجٌؾ مِ ـَ فِل َبقْتِفِ َأ َٓ ؟ ، إِنَّ َأَباُكَؿا َقْد َأْكَت إِكَّا : َفَؼا

 .اكَْطؾَِؼا َفَلَكا َمَعُؽَؿا: َكْخَشك َهِذِه اْلُؼْرَحَة، َفَؼاَل 

 : َقاَل أبق رافع
ِ
ـْ َبِعقدٍ  َفَقاهلل

َّٓ َقْذًفا بِاْلَؿاِء َطَؾْقِف مِ ُؾقُه إِ اْحَتَؿُؾقُه َفَؼَذُفقُه ، ثؿ َما َغسَّ

َة إَِلك ِجَداٍر، َوَقَذُفقا َطَؾْقِف اْلِحَجاَرةَ فِل  «َأْطَؾك َمؽَّ
(4)

. 

                                      

 (.912(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )3866(، ومسـد البزار )5413( يـظر: مستدرك الحاكؿ )1)

 (.6512)( أخرجف البخاري 2)

 (.492ٕبل كعقؿ ) ،( العدسة: داء يظفر يف اإلكسان كالؼرحة. يـظر: الطب الـبقي3)

 (.912(، والؿعجؿ الؽبقر )3866(، ومسـد البزار )5413( يـظر: مستدرك الحاكؿ )4)
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 ٘ٔهُٕتٕ هلٔل ٗزضذسٓ
، ففاجر مْسرًطا إلك ملسو هيلع هللا ىلصوبعد غزوة بدر الؽربى َوَهَب العباُس أبا رافٍع لرسقل اهلل 

  ،الؿديـة
 
 ملسو هيلع هللا ىلص وأقام هبا مع الـبل

ُّ
َجُف مِـ َمقٓتف َسؾَؿك فقلدت لف ملسو هيلع هللا ىلص، فلطتؼف الـبل ، وَزوَّ

ُطبقد اهلل الذي أصبح كاتًبا لعؾل بـ أبل صالب يف خالفتف 
(1)

. 

 ؟ا زافٍعٟ أَبًا اهرٜ أبَل
  وها هق ذا أبق رافع 

ُّ
ق  وَيْؿـَُحُف الحرية التل َيُحُؾؿ هبا مـ الر   ملسو هيلع هللا ىلصَيْعتُِؼف الـبل

َـّ ، كؾُّ العبقد يف تؾؽ العصقر أبا رافع لؿا جاءه خرب طتؼف أجفش  العجقب أنَّ  ولؽ

 !.؟فقا ُترى ما الذى أبؽاه، بالبؽاء

إَِذا َأَصاَع اْلَعْبُد َربَُّف َوَسقَِّدُه : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسقَل اهلل إ»: فقؼقل يخربكا أبق هريرة 

ا ُأْطتَِؼ َأُبق َرافٍِع َبَؽك، َفِؼقَؾ َلفُ ، َفَؾُف َأْجَرانِ  َكاَن لِل : َقاَل  !؟-َيا أَبا َرافع -ُيْبؽِقَؽ َما : َفَؾؿَّ

«َفَذَهَب َأَحُدُهَؿا ،َأْجَرانِ 
(2)

. 

وهؽذا كان حال هذا الجقؾ الرائع ومـ سَؾَؽ هنجفؿ يحزن القاحد مـفؿ لدرجة 

 وإمثؾة يف ذلؽ ٓ ُتعد وٓ تحصك.، البؽاء طؾك الحسـة تػقتف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهِيبِّ ٚٔتب ًّ آِي ا أصبَحٗٓلَر
 
ُّ
ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أبق رافع مقلك رسقل :أبا رافع أصبح ُيؼال لف ملسو هيلع هللا ىلصوبعدما أطتؼ الـبل

(3)
 ،

 
َّ
ره ببشارة هل خقر لف مـ شفقب ملسو هيلع هللا ىلصوبعد بؽائف طؾك ذهاب أحد إجريـ طـف َيؾؼك الـبل

 الدكقا وما فقفا.

                                      

 (.7/113(، واإلصابة )1/315(، وأسد الغابة )4/55( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

حف إركاؤوط.6427أبق يعؾك )(، و8537( أخرجف أحؿد )2)  (، وصحَّ

 العبد إذا أطتؼ. :مـفا ،( الؿقلك لػظ لف طدة معانٍ 3)
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ـْ َبـِل َمْخُزوٍم َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسقَل اهلل إ»: قال فعـ أبل رافع 
َبَعَث َرُجاًل مِ

َدَقة  َرُسقَل اهلل : اْصَحْبـِل َكْقَؿا ُتِصقب مِـَْفا، فؼال لف: َفَؼاَل ٕبل رافع، الصَّ
َ
، َحتَّك آتِل َٓ

 : َفَلْسَلَلُف، قال أبق رافع ملسو هيلع هللا ىلص
َّ
ـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتْقُت الـَّبِل إِنَّ ، َيا َأَبا َرافِعٍ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَلْلُتُف َط

دٍ  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ َدَقَة َحَراٌم َطَؾك ُمَحؿَّ ـْ َأْكُػِسِفؿْ ، الصَّ «وإِنَّ َمْقَلك اْلَؼْقِم ِم
(1)

. 

، وإن الصدقة ٓ تحؾ لؿحؿد وآلف ملسو هيلع هللا ىلصإكؽ يا أبا رافع أصبحت مـ آل محؿد  :أي

 .طؾقفؿ صؾقات اهلل وسالمف

 .دمقع أبل رافع، ففـقًئا لففؽلنَّ هذه الؽؾؿات هل القد الحاكقة التل مسحت 

 ٍع٘ زافَخرُي اهِاِع أُب
َيا َرُسقَل »: فؼالقا ،معف يقًما فسللقه طـ خقر الـاس ملسو هيلع هللا ىلصجؾس أصحاب الرسقل 

ـْ َخْقُر الـَّاسِ  اِدِق ، ُذو اْلَؼْؾِب اْلَؿْخُؿقمِ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ؟ اهلل، َم َساِن الصَّ َصُدوُق : فؼالقا، َوالؾِّ

، الذي ََل إِْثَؿ فِقفِ : ملسو هيلع هللا ىلصالؾ َساِن َكْعِرُفُف، َفَؿا َمْخُؿقُم اْلَؼْؾِب؟، َقاَل  َوََل ، ُهَق التَِّؼلُّ الـَِّؼلُّ

ـْ َيؾِقِف َيا َرُسقَل اهلل؟،: ، فَؼاُلقاَوََل َحَسَد ، َوََل ِغؾَّ ، َبْغلَ  الَِّذي َيْشـَلُ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  َفَؿ
(2)

 

ْكَقا َّٓ َأَبا َرافٍِع َمْقَلك َرُسقِل اهلل : ، فَؼاُلقااْْلِخَرةَ َوُيِحبُّ ، الدُّ  «ملسو هيلع هللا ىلصَما َكْعِرُف َهَذا فِقـَا إِ
(3)

. 

ويف حضقره وَساُم َشَرٍف طؾك صدر  ملسو هيلع هللا ىلصففذه الشفادة مـ أصحاب رسقل اهلل 

  أبل رافع 
ُّ
ـْ َأْثـَْقُتْؿ َطَؾْقِف َخْقًرا َوَجَبْت َلُف »: ملسو هيلع هللا ىلصمـ ُأكاس قال لفؿ الـبل ، اْلَجـَّةُ َم

ـْ َأْثـَْقُتْؿ َطؾَ  ا َوَجَبْت َلُف القَوَم َداُء اهلل فِل اْْلَْرِض، َأْكُتْؿ ُشَفَداُء اهلل فِل فاُر، َأْكُتْؿ ُش ـِف َشرًّ

«َأْكُتْؿ ُشَفَداُء اهلل فِل اْْلَْرضِ ، اْْلَْرضِ 
(4)

. 

                                      

 (.1613(، والسؾسؾة الصحقحة )657(، والرتمذي )23863( يـظر: أحؿد )1)

 ( أي: يبغض.2)

 (.948(، والسؾسؾة الصحقحة )6181(، وشعب اإليؿان )4216( يـظر: ابـ ماجف )3)

 (.2535(، ومسؾؿ )3651)( أخرجف البخاري 4)
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ٞٔ٘اقٔفًّ ً  ملسو هيلع هللا ىلصًع اهِيبِّ  ٕ اهطسٙف
ركقـ لؾؿسؾؿقـ يف ششاًة ُأهِدَيْت لف أيام حصار الؿ أنَّ : َيروي أبق رافع 

 ، فجعؾفا يف الِؼْدرِ ، معركة الخـدق
ُّ
، ؟ما هذا يا أبا رافع: فؼال لف ملسو هيلع هللا ىلصفدخؾ طؾقف الـبل

َراَع َيا َأَبا »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَطَبْخُتَفا فِل اْلِؼْدِر، فؼال، َشاٌة ُأْهِدَيْت َلـَا َيا َرُسقَل اهلل: فؼال َكاِوْلـِل الذِّ

َراَع َيا َأَبا : قال، ثؿ فـاولتف: قال أبق رافعٍ  ،-يعجبف الذراع ملسو هيلع هللا ىلصوكان  -َرافِعٍ  َكاِوْلـِل الذِّ

َراَع َيا َأَبا َرافِعٍ : قال، ثؿ فـاولتف: ، قالَرافِعٍ  وكؿ : فؼؾت يا رسقل اهلل: ، قالَكاِوْلـِل الذِّ

َسَؽتَّ ْلططقتـل  والذي كػسل بقده لق: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال ، لؾشاة مـ ذراع؟، إكؿا لؾشاة ذراطان

«َأْذُرًطا َما َدَطْقُت بِفِ 
(1)

. 

ًَا ُأٔسٗب  ؟أهطَت ُتٔشٗب 
 
ُّ
الؼضاء يف ذي الؼعدة مـ السـة السابعة  والؿسؾؿقن طؿرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا اطتؿر الـبل

 لؾفجرة تزوَّ 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصولؽـف  ،ؾف مـ إحرامفبعد َتَحؾُّ  ▲مقؿقكَة بـَت الحارث  ملسو هيلع هللا ىلصج الـبل

ـِ هبا ،  أخت أم الػضؾ زوجة العباس بـ طبد الؿطؾبومقؿقكة هل ، لؿ َيْب

 
ُّ
مـ  ملسو هيلع هللا ىلصتؾؽؿ إسرة الؿممـة التل طاش أبق رافع بقـ ضفراكقفا زمـًا، فؾؿا خرج الـبل

 هبا، فققع اختقاره طؾك أبل 
َ
مؽة راجًعا الؿديـة أراد أن يرسؾ أحًدا يلتقف بؿقؿقكة لقبـل

  رافع 
ُّ
لؾجفاد يف سبقؾ اهلل، وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصالذي كان أحد أفراد سرية جفزها الـبل

 
ُّ
لقعؾؿ الجؿقع أكف  :طؾك صدر أبل رافع ملسو هيلع هللا ىلص آختقار وساُم َشَرٍف جديٍد يضعف الـبل

ُكـُْت »: فقؼقل  يحدثـا بالؼصة، ، ولـرتكف ملسو هيلع هللا ىلصَمقضع ثؼٍة طـد رسقل اهلل 

ةً   اهلل: َفُؼْؾُت  ،اْذَهْب َفاْئتِـِل بَِؿْقُؿقَكةَ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل لِل َرُسقُل اهلل  ،فِل َبْعٍث َمرَّ
َّ
إِك ل ، َيا َكبِل

فِل اْلَبْعِث 
(2)

َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل، : ُقْؾُت  ،؟َأَلْسَت ُتِحبُّ َما ُأِحبُّ : ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل 

                                      

ظر: أحؿد )1) ـ حبان )27195 ،23911 ،11717( ـي  (.842(، والؿعجؿ الؽبقر )45(، والدارمل )6484(، واب

 يف الجقش الؿبعقث. :( أي2)
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«َفَذَهْبُت َفِجْئُتُف بَِفا: قال، فاْذَهْب َفاْئتِـِل بَِفا: َقاَل 
(1)

. 

َج َرُسقُل اهلل »: ويؼقل ،يػتخر هبذا فؽان أبق رافع  َمْقُؿقكََة َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصَتَزوَّ

 َحاَلٌل 
(2)

ُسقَل فِقَؿا َبقْـَُفَؿا، ، َوَبـَك بَِفا َوُهَق َحاَلٌل  «َوُكـُْت َأَكا الرَّ
(3)

. 

 اهلٔل ٖ يف ضبِٚىدٔاُد
وكان ، شفد معف الؿشاهد كؾفا، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصكاكت ُأُحد هل أول غزواتف مع رسقل اهلل 

ک ک ک گ  ﴿: لقػقز بؼقل اهلل تعالك :الشجرة مؿـ شفد الحديبقة وبايع تحت

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 ، ثؿ [18]الػتح:  ﴾ڻ
 
وها هق يحدثـا طـ شلء مـ بطقٓت  ملسو هيلع هللا ىلص شفد فتح خقرب مع الـبل

ـَ بََعثَُف َرُسقُل »: فقؼقل  ،الصحابة يف ذلؽ الػتح  بـ أبل صالب ِحق
ٍّ
َخَرْجـَا َمَع َطؾِل

ـِ َخَرَج إَِلقِْف َأْهُؾُف َفَؼاَتَؾُفْؿ،  ،-إلك حصقن خقرب :يعـل -بَِراَيتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـَ اْلِحْص
ا َدكَا مِ َفَؾؿَّ

َس بِ  ، َفَترَّ ـِ ٌّ بَابًا َكاَن ِطـَْد اْلِحْص
ـْ َيِدِه، َفَتـَاَوَل َطؾِل

ـْ َيُفقَد، َفَطَرَح ُتْرَسُف مِ
ِف َفَضَربَُف َرُجٌؾ مِ

ـَ َفَرغَ ، ثؿ َوُهَق ُيَؼاتُِؾ، َحتَّك َفَتَح اهلُل َطَؾقْفِ كَْػَسُف، َفَؾْؿ َيَزْل فِل َيِدِه  ـْ َيِدِه ِحق
َفَؾَؼْد ، َأْلَؼاُه مِ

«َفَؿا كَْؼؾِبُفُ ، َرَأْيتُـِل فِل كََػٍر َمِعل َسبَْعٌة َأكَا َثامِـُُفْؿ َكْجَفُد َطَؾك َأْن َكْؼؾَِب َذلَِؽ اْلبَاَب 
(4)

. 

رحؾة الجفاد يف سبقؾ اهلل، فؼد خرج يف استؽؿؾ أبق رافع  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاة الرسقل 

خرج يف خالفة طؿر بـ ، ثؿ خالفة أبل بؽر الصديؼ مع جققش الؿسؾؿقـ لػتح الشام

أن طؿرو بـ العاص  :يلتقف الخرب، ثؿ الخطاب يف جقش طؿرو بـ العاص لػتح الؼدس

فتتقق كػسف لؿقصـف إصؾل، حقث مالطب الصبا ، رصيراود أمقر الؿممـقـ طـ فتح م

                                      

 (، وقال إطظؿل: إسـاده صحقح.2528(، وابـ خزيؿة )27185( أخرجف أحؿد )1)

 بعد تحؾؾف مـ إحرامف. :( أي2)

ـف إركاؤوط.841(، والرتمذي )27197)( أحؿد 3)  (، وحسَّ

 (.23858أخرجف أحؿد يف الؿسـد ) (4)
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والذكريات الجؿقؾة، وَيْحُؾؿ بـػسف َيحؿؾ مصباح الفدى ٕهؾف وققمف، وبالػعؾ 

يف جقش الػتح اإلسالمل لؿصر، فجزاهؿ اهلل طـا خقًرا خرج 
(1)

. 

ُٙطِعً  اَع اهلَلاهسضَ٘ي فقد أط ّ 
رسقلف طؾك ما هتقاه الـػس، و أن ُيؼدم العبُد أمَر اهلل :مـ أهؿ طالمات اإليؿان

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: فؼد قال سبحاكف

، وها هل بقـ أيديـا [36]إحزاب:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

حقث كان لف بقتان مالصؼان  :ملسو هيلع هللا ىلصصقرة حقة تظفر امتثال أبل رافع ٕمر رسقل اهلل 

رجؾ يريد أن فعرضفؿا أبق رافع لؾبقع فجاءه ، ¶لبقت سعد بـ أبل وقاص 

: حقـ قال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل تذكر وصقة  ولؽـ أبا رافع ، يشرتيفؿا بخؿسؿائة ديـار

«اْلَجاُر َأَحؼُّ بَِسَؼبِفِ »
(2)

. 

ِريدِ  فقا ترى ماذا سقػعؾ؟ يخربكا طـ ذلؽ ـِ الشَّ ُكـُْت َمَع َسْعِد »: فقؼقَل  َطْؿِرو ْب

ـِ َأبِل َوقَّاصٍ  ـِ َمْخَرَمةَ ، ْب َفَؼاَل لَِسْعِد ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاَء َأُبق َرافٍِع َمْقَلك َرُسقِل اهلل ، َواْلِؿْسَقِر ْب

ـِ أبل وقاص ـِ فِل َداِركَ : ْب َذْي  الؾَّ
َّ
 : َفَؼاَل َسْعدٌ ، اْشَتِر مِـ ل َبْقَتل

ِ
َٓ َأِزيُدك َطَؾك  َواهلل

ا ُمَؼطََّعةٍ ، َأْرَبِعِؿاَئةٍ  َؿةٍ  ،إِمَّ ا ُمـَجَّ  سبحا: فَؼاَل َأُبق َرافِعٍ ، َوإِمَّ
ِ
 ن اهلل

ِ
َلَؼْد ُأْططِقُت بَِفا  ، واهلل

َٓ ؿَخْؿَسِؿاَئِة ِديـَاٍر َكْؼًدا َفَؿـَْعُتفُ   ا، َوَلْق
َّ
َما  الَجاُر َأَحؼُّ بَِسَؼبِفِ : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص َأك ل َسِؿْعُت الـَّبِل

«َفَلْطَطاه إِيَّاُهؿا: َوَأَكا ُأْطَطك بَِفا َخْؿَسِؿاَئِة ِديـَاٍر، قال طؿرو، ائةؿِ َأْطَطْقُتَؽَفؿا بَِلْرَبعِ 
(3)

. 

 
ِ
الـػقُس طؾك  فؾؼد ُجبَِؾِت ، إهنا لعالمة اإليؿان يف قؾبؽ الطاهر يا أبا رافع وواهلل

                                      

 (.1/217ٕبل كعقؿ ) ،( يـظر: معرفة الصحابة1)

َؼُب اْلُؼْرُب. يـظر: الؿسـد )2) اِق فِل َحِديثِِف: َوالسَّ زَّ  (.23871( َقاَل َطْبُد الرَّ

(، ومعرفة 2141(، والســ الصغرى، لؾبقفؼل )5181(، وابـ حبان )6977 ،2258( يـظر: البخاري )3)

 .(12118الســ وأثار )
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ـْ هؽذا العبد الذي تخؾؾ حبُّ اهلل ورسقلف ِشغاَف قؾبف ما ُخق َر بقـ ، الؿال حب   ولؽ

 ما ُيرضل اهلل، حتك وإن مالت الـػُس إلك غقره.  إٓ اختارأمريـ 

ُٔف ُٕٞٔ ٗعق ِٖ ُٕ باهٗط ٌُ  و
ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلَؿْؼُبِري  َقاَل    -َمرَّ َأُبق َرافِعٍ »: َط

 
  -ملسو هيلع هللا ىلصَمْقَلك الـَّبِل

ٍّ
ـِ َطؾِل ـِ ْب بِاْلَحَس

 َوَقْد َغَرَز َضْػَرُه فِل َقَػاهُ  ،َوُهَق ُيَصؾ ل َقائًِؿا
(1)

َفا َأُبق َرافِعٍ   َفَحؾَّ
(2)

، َفاْلَتَػَت 

ـُ  َٓ َتْغَضْب  ،أْقبِْؾ َطَؾك َصاَلتَِؽ : َفَؼاَل َأُبق َرافٍِع ، إَِلْقِف ُمْغَضًبااْلَحَس َفنِك ل  :َو

قَْطانِ : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل  «َذلَِؽ كِْػُؾ الشَّ
(3)(4)

. 

 حقث لؿ يتحرج أن َيحؾَّ ، ُجْرأتف يف كصح الؿسؾؿقـ -أيًضا -وقد كؾؿح يف ذلؽ

 .ف بالُحجة طـد غضب الؿـصقحوما أروع ثباتَ ، أثـاء صالتف ضػقرة الَحَسـ 

 ني اهتابعنَيٕ بًَلاُُت
فؼد ، ملسو هيلع هللا ىلصويسللقكف طـ ُسـَّة رسقل اهلل ، وكان التابعقن يعرفقن لف قدره وطؾؿف

 
 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص سللف التابعل الػاضؾ طبد الرحؿـ بـ الحارث بـ هشام طـ استػتاح الـبل

 َأبِق َرافِعٍ »: ففا هق ذا يؼقل لـا، الصالة
َّ
كَِتاًبا فِقِف -ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َمْقَلك َرُسقِل  -َدَفَع إَِلل

اَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاْستِْػَتاُح َرُسقِل اهلل  ْفُت َوْجِفَل لِؾَِّذي َفَطَر : إَِذا َكبََّر َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن : َفَؼاَل  ،الصَّ َوجَّ

َؿَقاِت َواْْلَْرَض َحـِقًػا ـَ اْلؿُ  ،السَّ ـَ شَوَما َأَكا ِم َصََلتِل َوُكُسؽِل َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِل إِنَّ ، رِكِق

، ََل َشرِيَؽ َلفُ  هللِ  ـَ ُفؿَّ َأْكَت اْلَؿِؾُؽ  ،َوبَِذلَِؽ ُأِمْرُت  ،َربِّ اْلَعاَلِؿق ، الؾَّ ـَ ُل اْلُؿْسِؾِؿق َوَأَكا َأوَّ

رِيَؽ َلَؽ، َضَؾْؿُت َوَأَكا َطْبُدَك، ََل َش  ،ََل إَِلَف إَِلَّ َأْكَت، ُسْبَحاَكَؽ َوبَِحْؿِدَك َأْكَت َربِّل

                                      

 لطقلف. :جعؾ شعره ضػقرة :( أي1)

ـ صالة الرجؾ وشعره هبذه الفقئة :حؾ الضػقرة :( أي2) ـ الـبل  ،وذلؽ لؾـفل ط  .ملسو هيلع هللا ىلصويف ذلؽ أحاديث صحقحة ط

ْقَطاِن، يعـل :( يعـل هـا3)  (.1/181َضِػِرِه. ويـظر: معالؿ الســ، لؾخطابل ) يف َمْغَرزِ  :مقضع قعقد الشَّ

ـف إلباين يف صحقح ســ أبل داود )646(، وأبق داود )23877( أخرجف أحؿد )4)  (.653(، وحسَّ
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ُكقَب إَِلَّ َأْكَت، َواْهِدكِل  ؛َفاْغِػْر لِل ُذُكقبِل َجِؿقًعا ؛َواْطَتَرْفُت بَِذْكبِل ،َكْػِسل ُف ََل َيْغِػُر الذُّ إِكَّ

ُف ََل َيْفِدي لَِصالِِحَفا ؛لَِصالِِح اْْلَْطَؿالِ  َوَسْعَدْيَؽ  رُِف َسقَِّئَفا إَِلَّ َأْكَت، َلبَّْقَؽ صَوََل يَ  ،َفنِكَّ

رُّ لَْقَس إَِلْقَؽ، ََل َمـَْجا َوََل َمْؾَجَل ِمـَْؽ إَِلَّ إَِلقَْؽ، َتَباَرْكَت شَواْلَخْقُر فِل َيَدْيَؽ، َوال

«َأْسَتْغِػُرَك َوَأُتقُب إَِلْقَؽ  ،َوَتَعاَلْقَت 
(1)

. 

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
بف قطار العؿر طؾك يؼػ  وبعد حقاة صقيؾة طاشفا أبق رافع يف سبقؾ اهلل تعالك

فقـام طؾك فراش الؿقت بالؽقفة يف خالفة أمقر الؿممـقـ طؾل ، أطتاب مـازل أخرة

 :وققؾ، وتخرج روحف إلك بارئفا سـة ست وثالثقـ مـ الفجرة،  بـ أبل صالب

فؽان ، ببـقف مـ بعده  قد أوصك أمقَر الؿممـقـ طؾقًّا وكان ، سـة أربعقـ

 
ٌّ
ل َأْمَقاَلفؿ، يتعفدهؿ ويرطاهؿ  َطؾل َوُهْؿ َأْيَتامٌ  ،وُيَزك 

(2)
. 

 

 ،عي أتي سافع سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 

  

                                      

 (.81، لأللباين )صملسو هيلع هللا ىلص(، ويـظر: صػة صالة الـبل 498( أخرجف الطرباين يف الدطاء )1)

 (.2/16(، وسقر أطالم الـبالء )1/156) (، وأسد الغابة9/33( يـظر: القايف بالقفقات )2)
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ٌِيُّ 321  َأُتى ثعَلثَح الُخَش

 

ٌِيَُّأُتى ثعَلث  َح الُخَش

 

(1)َٞبعوا زأِٙا أصدَق سدّٙجا ًّ أبٛ ثً
 

  لمـ خال
 
، ٓ ملسو هيلع هللا ىلص تؾؽ السطقر سـعقش بؼؾقبـا مع قصة رجؾ مـ أصحاب الـبل

يعرفف كثقر مـ الـاس، ففق أحد إولقاء إتؼقاء إخػقاء، طاش باهلل مممـًا، ويف سبقؾف 

 ُمجاهًدا، حتك مات ساجًدا.

  :إكف الصحابل الجؾقؾ
ُّ
 .أبق َثْعَؾَبَة الُخَشـِل

ًّٛٗ أُب٘ ثعَوب ِٔ  ؟َٞ اخُلَػ
 
 
أبق  :، مختؾػ يف اسؿف، لؽـف معروف بؽـقتفملسو هيلع هللا ىلص هق رجؾ مـ أصحاب الـبل

ـٌ مـ قضاطة بالقؿـ ُّ كسبة إلل بَـل ُخَشْقـ، وهؿ َبط
ثعؾبة، والُخَشـِل

(2)
، فقؽػقف فخًرا 

 
 
ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلصإذ قال : لؾقؿاكققـ مـ أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلص مدح الـبل ، ُهْؿ َأْلقَ ـِ َأَتاُكْؿ َأْهُؾ اْلَقَؿ

يَؿاُن َيَؿاٍن، َواْلِحْؽَؿُة َيَؿاكَِقٌة، َواْلِػْؼُف َيَؿانٍ ُقُؾقًبا،  «َوَأَرقُّ َأْفئَِدًة، اْْلِ
(3)

 . 

َحاَبِة، وكان أبق ثعؾبة    مـ ُطبَّاِد الصَّ
ُّ
ُيحبُّف وُيقِصل بف طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل

ًرا، ومع ذلؽ كاكت فقف ُدَطابٌة جؿقؾة، وكان  ًها ُمَمث  وجف الخصقص، وكان َواِطًظا ُمَػقَّ

 معروًفا بقـ الـاس بُحسـ الُخؾؼ وصدق الحديث، حتك قال طـف التابعل 

 
 
 اْلَقَزكِل

ٍّ
ـُ ُسَؿل  َما َرَأْيـَا َأْصَدَق َحِديًثا : الجؾقؾ َكاِشَرُة ْب

 
ـْ َأبِل َثْعَؾَبَة الُخَشـل

مِ
(4)

. 

                                      
(1.

 
 اْلَقَزكِل

ٍّ
ـِ ُسَؿل  ( كؼؾف ابـ حجر يف اإلصابة طـ التابعل الجؾقؾ َكاِشَرَة ْب

 (.2/619(، ومعرفة الصحابة )2/251(، والتاريخ الؽبقر )7/291( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

 (.7432 ،7212(، ومسـد أحؿد )4391( يـظر: صحقح البخاري )3)

(، وحؾقة إولقاء 3987(، وســ الدارقطـل )91(، والؿعجؿ الؽبقر )873( يـظر: مسـد أبل يعؾك )4)

 (.7/51(، واإلصابة، ٓبـ حجر )2/29)
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: ققلف ملسو هيلع هللا ىلص وكقػ ٓ يتحؾك أبق َثْعَؾَبَة بؿؽارم إخالق وهق الذي يروي طـ الـبل

، َوَأْقَرَبُؽْؿ ِمـِّل فِل اْْلِخَرِة َمَحاِسـُُؽْؿ َأْخََلًقا، َوإِنَّ َأْبَغَضُؽْؿ إَِللَّ » إِنَّ َأَحبَُّؽْؿ إَِللَّ

ُققنَ َوَأْبَعَدُكْؿ ِمـِّل  «فِل اْْلِخَرِة َمَساِوُئُؽْؿ َأْخََلًقا، الثَّْرَثاُروَن، اْلُؿَتَػْقِفُؼقَن، اْلُؿَتَشدِّ
(1)

. 

َِاحلسٗ ِيالضؤاُهٕ عّ احل  ا
لَِقاِت اهتؿاماتف وما إْن أسؾؿ أبق ثعؾبة  معرفة ما أحؾَّ  :إٓ وأصبح مـ َأوَّ

م طؾقفؿ حتك يعبد اهلل طؾك بصقرة  ، اهلُل لعباده وما حرَّ
 
لقسللف طـ  ملسو هيلع هللا ىلص فاكطؾؼ إلك الـبل

  ذافقا ترى ما، الحالل والحرام
 
 ؟ طؾك سمالف ملسو هيلع هللا ىلص كان جقاب الـبل

 
 
، لِل َأْخبِْركِل بَِؿا َيِحؾُّ ، َيا َرُسقَل اهلل: ُقْؾُت »: َقاَل  فعـ َأبِل َثْعَؾَبَة اْلُخَشـِل

 
َّ
َواْصَؿَلنَّ إَِلْقِف اْلَؼْؾُب، ، اْلبِرُّ َما َسَؽـَْت إَِلْقِف الـَّْػُس : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َوَيْحُرُم َطَؾل

َـّ إَِلْقِف اْلَؼْؾُب 
ـْ إَِلْقِف الـَّْػُس، َوَلْؿ َيْطَؿئِ ْثُؿ َما َلْؿ َتْسُؽ «َوإِْن َأْفَتاَك اْلُؿْػُتقنَ ، َواْْلِ

(2)
. 

 فلراد 
 
ََل َتلُكِؾ »: فلجابف قائاًل  ملسو هيلع هللا ىلص أن يستزيد مـ العؾؿ فلطاد السمال طؾك الـبل

َباعِ  ـَ السِّ ، َوََل ُكؾَّ ذِي َكاٍب ِم «اْلِحَؿاَر اْلَْهِؾلَّ
(3)

. 

َوُهْؿ َيْطبُُخقَن فِل ، يا رسقل اهلل، إِكَّا ُكَجاِوُر َأْهَؾ اْلؽِتَاِب »: وقال أبق ثعؾبة 

إِْن َوَجْدُتْؿ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل ، ؟اْلِخـِْزيَر، َوَيْشَربُقَن فِل آكِقَتِِفُؿ اْلَخْؿَر، َأَفـَلُكُؾ فِل آكِقَتِِفؿْ ُقُدوِرِهُؿ 

«ُكُؾقا فِقَفا َواْشَرُبقا، ثؿ َوإِْن لَْؿ َتِجُدوا َفاْغِسُؾقَها بِالَْؿاءِ ، َغقَْر آكِقَتِِفْؿ فََل َتلُكُؾقا فِقَفا
(4)

. 

إَِذا : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل ، ِرْرَكا إَِلْقَفاَأْفتِـَا فِل آكَِقِة اْلَؿُجقِس إَِذا اْضطُّ  يا رسقل اهلل»: وقال

«رِْرُتْؿ إَِلْقَفا َفاْغِسُؾقَها بِالَْؿاِء َواْصُبُخقا فِقَفااْضطُّ 
(5)

. 

                                      

حف إلباين يف الصحقحة )489(، وابـ حبان )17732( أخرجف أحؿد )1)  (.791(، وصحَّ

حف إلباين يف صحق17777( أخرجف أحؿد )2)  (.2881ح الجامع )(، وصحَّ

حف إلباين يف الصحقحة )781مققـ )ا( أخرجف الطرباين يف الش3)  (.475(، وصحَّ

 (.3839(، وســ أبل داود )5161( يـظر: صحقح البخاري )4)

 (.2857(، وســ أبل داود )4296(، وســ الـسائل )6725( يـظر: مسـد أحؿد )5)
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َبةً ، َيا َرُسقَل اهلل»: وقال إِنَّ لِل كاَِلًبا ُمَؽؾَّ
(1)

َكاَن إِْن : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل ، َفَلْفتِـِل فِل َصْقِدَها 

َبةٌ  ا َأْمَسَؽْت َطَؾْقَؽ ، َلَؽ كََِلٌب ُمَؽؾَّ  : َقاَل ، َفُؽْؾ ِمؿَّ
ٌّ
َيا َرُسقَل اهلل، َذكِل

(2)
  

ٍّ
، ؟َوَغْقُر َذكِل

ـَ : ، َقاَل َذكِل  َوَغْقُر َذكِلٍّ : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل  ـَ : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل ؟ َوإِْن َقَتْؾ  .َوإِْن َقَتْؾ

ُكْؾ َما َأْمَسَؽْت َطَؾقَْؽ : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل ، َقْقِسلَيا َرُسقَل اهلل، َأْفتِـِل فِل : َفَؼاَل  

 : َقاَل  ،َقْقُسَؽ 
ٍّ
 َوَغْقُر َذكِل

ٌّ
، ؟َوإِْن َتَغقََّب َطـ ل: ، َقاَل َذكِل  َوَغْقُر َذكِلٍّ : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل ؟ َذكِل

«َوإِْن َتَغقََّب َطـَْؽ : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل 
(3)

. 

ُٞ ُْ اهطاع  ٘ٔهٕٗزض هلٔل ٓلرا تل٘
 
ُّ
م لبس الذهب طؾك ذكقر الؿسؾؿقـ :قد أخرب ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل ، أنَّ اهلل تعالك حرَّ

  فرآه، أبق ثعؾبة الخشـل :مـفؿ، وكان بعُض الصحابة لؿ يبؾغفؿ هذا التحريؿ
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

 ، ويف أصبعف خاتًؿا مـ ذهب
ُّ
 ؟ثعؾبة لوما ردُّ فِْعِؾ أب؟ ملسو هيلع هللا ىلصفقا ترى ماذا فعؾ الـبل

ـْ َذَهٍب  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأى َرُسقُل اهلل »: يؼقل أبق ثعؾبة 
َفَجَعَؾ ، فِل َيِدي َخاَتًؿا مِ

ا َغَػَؾ َرُسقُل اهلل ، َيْؼَرُطُف بَِؼِضقٍب َكاَن فِل َيِدهِ  َفَرَمْقُت بِِف،  ،َطـ ل َأَخْذُت اْلَخاَتؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

ـَ َخاَتُؿَؽ : َفَؼاَل ، َفَؾْؿ َيَرُه فِل إِْصَبِعل ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل َفـََظَر  َفَؼاَل ، َأْلَؼْقُتفُ : ُقْؾُت  ،؟َأْي

«َما َأَراَكا إَِلَّ َقْد َأْوَجْعـَاَك َوَأْغَرْمـَاكَ : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل 
(4)

. 

                                      

 ؿة وهل التل تستخدم يف الصقد.ُمعؾَّ  :( أي1)

: َأَحُدُهَؿا2) ـِ اُه فِل اْلَحْؾِؼ َأْن َيُؽقَن َأَراَد بِالذَّ  :( َيْحتَِؿُؾ َوْجَفْق : َما َأْمَسَؽ َطَؾقِْف َفَلْدَرَكُف َقبَْؾ ُزُهقِق كَْػِسِف، َفَذكَّ
 
كِل

: َما َزَهَؼْت كَْػُسُف َقبَْؾ َأْن ُيْدِرَكفُ 
 
كِل  َما َجَرَحُف اْلَؽْؾِب بِِسـ ِف، أو  .َوالؾَّبَّة، َوَغقُْر الذَّ

 
كِل َوالثَّاكِل: َأْن َيُؽقَن َأَراَد بِالذَّ

 فِ َمَخالِبِ 
 
كِل اْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِقَؿا َقتََؾُف اْلَؽْؾُب َوَلْؿ ُيْدمِِف، َفَذَهَب  : َما َلْؿ َيْجَرْحُف، َوَقدِ ، َفَساَل َدُمف، َوَغقُْر الذَّ

ْطتَِؿادِ، َفقَُؽقُن فِل َمْعـَك  :ْحِريِؿفبَْعُضُفْؿ إَِلك تَ 
ِ
ْغِط َوآ ـُ َأْن َيُؽقَن إِكََّؿا َقَتَؾُف اْلَؽْؾُب بِالضَّ

َوَذلَِؽ َأكَُّف َقْد ُيْؿؽِ

 فِل َأَحد َقْقَلقِْف، ويـظر: طقن الؿعبقد )
ُّ
افِِعل  (.6/319اْلَؿْقُققَذة، َوإَِلك َهَذا َذَهَب الشَّ

 (.4296(، والـسائل )2857(، وأبق داود )6725أحؿد )مسـد ( يـظر: 3)

 (.1471(، وصحقح مقارد الظؿآن )5191(، والـسائل )17749 -17297أحؿد )مسـد ( يـظر: 4)
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ويف فعؾف كراهة ما  ملسو هيلع هللا ىلصففا هق ذا أبق ثعؾبة الؿممـ الػؼقف يؾؿح يف طقـ رسقل اهلل 

 ، يؾبس يف أصبعف
َّ
 ولؽـ، ح لف بالـفل طـ لبس مثؾ هذا لؾرجاللؿ ُيَصر   ملسو هيلع هللا ىلصمع أنَّ الـبل

 .الؿممـ الؾبقب باإلشارة يػفؿ

أكف لؿ يـزطف مـ يده ويضعف يف جقبف، بؾ : ومـ ُصَقِر الجؿال يف فعؾ أبل ثعؾبة 

ڻ ﴿ :ألؼاه طؾك إرض لقُبَْرهـ طؾك صدق استجابتف هلل ورسقلف، وإذطاكًا لؼقلف تعالك

 .[7]الحشر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 ر اهللمأنَّ حال أبل ثعؾبة يف الطاطة وسرطة آستجابة ٕ :وإطجب مـ هذا

يحؽل لـا  ابـ طباس  فننَّ ، طامة يف جقؾ الصحابة  ورسقلف كان ِسَؿةً 

 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفـََزَطُف » يؾبس خاتًؿا مـ ذهب -أيًضا -ملسو هيلع هللا ىلصطـ رجؾ مـ الصحابة رآه الـبل

ـْ َكاٍر َفقَْجَعُؾَفا فِل َيِدهِ َيْعِؿُد َأَحُدُكْؿ إَِلك َجْؿَرٍة : ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل ، َفَطَرَحفُ  ُجِؾ ، ؟ِم َفِؼقَؾ لِؾرَّ

ََل َواهلل ََل آُخُذُه َأَبًدا َوَقْد : َفَؼاَل ، ُخْذ َخاتَِؿَؽ َفاْكَتِػْع بِفِ : ملسو هيلع هللا ىلصَبْعَدَما َذَهَب َرُسقُل اهلل 

«ملسو هيلع هللا ىلص َصَرَحُف َرُسقُل اهلل
(1)

. 

 ٘ٔد اهلٔلثقُتٕ يف ً٘ع
ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: قال اهلل تعالك

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 .[55 :الـقر]

 
ُّ
 ،اهلل تعالك سقػتح طؾقفؿ الشام أنَّ : قد أخرب أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل

ـُ بقطد اهلل ورسقلف َيطؾب مـ أفجاء ، وستصبح أرض إسالم
 الُؿققِ

ُّ
بق ثعؾبة الُخَشـل

                                      

 (.2191( أخرجف مسؾؿ )1)
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ٌِيُّ 325  َأُتى ثعَلثَح الُخَش

 
 
قد بؾغ يف  ملسو هيلع هللا ىلصصؾًبا طجقًبا فقف دٓلة طؾك أنَّ إيؿان هذا الرجؾ بؽالم رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 فقا ترى ما هذا الطؾب العجقب؟، قؾبف ذروتف

 »: لـا فقؼقل َيْحؽل أبق ثعؾبة 
َّ
َيا َرُسقَل اهلل، اْكتُْب لِل : فؼؾت ملسو هيلع هللا ىلصأتقت الـبل

اِم َلْؿ  -بَِلْرِض َكَذا َوَكَذا َْرٍض بِالشَّ
ِ
ٕ 

ُّ
  ،-ِحقـَئِذٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َيْظَفْر َطَؾقَْفا الـبل

ُّ
َأََل : ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل الـَّبِل

: َقاَل ، ل بِقَِدِه َلَتْظَفُرنَّ َطَؾقَْفاسَوالَِّذي كَػْ : َفَؼاَل َأبُق َثْعَؾبَةَ  ،!؟َتْسَؿُعقَن إِلَك َما َيُؼقُل َهَذا

«َفَؽتََب َلُف بَِفا
(1)

َـّ َطَؾقَْؽ َوالَِّذي بََعثََؽ »: ، ويف رواية «َفَؽتََب َلُف بَِفا: َقاَل ، بِاْلَحؼ  َلتُْػَتَح
(2)

. 

  وبعد فتح الشام ُمـَِح أبق ثعؾبة 
ُّ
 كف: إوققؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص إرض التل كتبفا لف الـبل

 بؼل فقفا مـ ذريتف إلك أن.

ِْٕ ٗهدُ٘ت َهمي ُٚب ا ُٖ اهِيٗب ػَف ٞٔ ملسو هيلع هللا ىلصُس  باجلِ
 لِل »: قال أبق ثعؾبة 

َ
 لِل َوَلَدانُ : َوَلَداُن، َفُؼْؾُت ُتُقف ل

َ
، َيا َرُسقَل اهلل، ُتُقف ل

ـْ َماَت َلُف َوَلَداِن َأْدَخَؾُف اهللُ اْلَجـََّة بَِػْضِؾ َرْحَؿتِِف إِيَّاُهؿْ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل   .َم

َثَؽ َرُسقُل اهلل : َفَؼاَل  ،َفَؾِؼقَـِل َأُبق ُهَرْيَرةَ : قال أبق ثعؾبة فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَْت الَِّذي َحدَّ

؟، ُقْؾُت  ـِ ـُ : َكَعْؿ، َقاَل : اْلَقَلَدْي ا ُغؾ َؼْت َطـُْف فَِؾْسطِق َّ مِؿَّ
َثـِل بِِف َأَحبُّ إَِلل ـْ َيُؽقَن َحدَّ «لَِئ

(3)
. 

ٌُٕ بتفطرِي ِْ ٔعو  اهقسآ
كظؾف، يـفؾ مـ طؾؿف، ويستػتقف يف  ملسو هيلع هللا ىلصمالزًما لؾحبقب  طاش أبق ثعؾبة 

الحالل والحرام، حتك جؿع مـف طؾًؿا كثقًرا، فعرف الصحابة لف فضؾف، وَبَرَز بقـ 

 مـ طؾؿف بالتػسقر.شقًئا التابعقـ َقْدُره، فؽاكقا يسللقكف ويستػتقكف، وإلقؽ 

                                      

حف إرك17737( أخرجف أحؿد )1)  ط.وؤا(، وصحَّ

 (.1115( إمقال، ٓبـ زكجقيف )2)

ِحقِح.-(3/9يف مجؿع الزوائد ) -وقال الفقثؿل(، 61( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )3)  : ِرَجاُلُف ِرَجاُل الصَّ
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 َقاَل 
 
ْعَباكِل ـْ َأبِل ُأَمقََّة الشَّ  َأَتْقُت َأَبا َثْعَؾَبَة ا»: فَع

َّ
َكْقَػ : ، َفُؼْؾُت َلفُ لُخَشـِل

ُة آَيةٍ : ، َقاَل ؟َتْصـَُع بَِفِذِه أَيةِ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: َقْقُلُف َتَعاَلك: ، ُقْؾُت ؟َأيَّ

  -َأَما: َقاَل  [115]الؿائدة:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
ِ
َلَؼْد َسَلْلَت َطـَْفا َخبِقًرا،  -َواهلل

 
َّ
ـِ الُؿـَْؽرِ، َحتَّك إَِذا َرَأْيَت َبْؾ : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَسَلْلُت َطـَْفا الـبل اْئَتِؿُروا بِالَؿْعُروِف َوَتـَاَهْقا َط

ِة  ا ُمَطاًطا، َوَهًقى ُمتََّبًعا، َوُدْكَقا ُمْمَثَرًة، َوإِْطَجاَب ُكؾِّ ِذي َرْأٍي بَِرْأيِِف، َفَعَؾْقَؽ بَِخاصَّ ُشحًّ

ُؽْؿ َأيَّ ، َكْػِسَؽ َوَدِع الَعَقامَّ 
ـْ َوَرائِ َـّ ِمثُْؾ الَؼْبِض َطَؾك الَجْؿرِ َفنِنَّ ِم قِف

ْبُر فِ لِْؾَعاِمِؾ ، اًما الصَّ

ـَ َرُجًَل َيْعَؿُؾقَن ِمْثَؾ َطَؿِؾُؽؿْ  َـّ ِمْثُؾ َأْجرِ َخْؿِسق قِف
 .فِ

ـُ الُؿَباَركِ  ـَ َرُجاًل : قِقَؾ ، َوَزاَدكِل َغْقُر ُطتَْبةَ : َقاَل َطْبُد اهلل ْب َيا َرُسقَل اهلل، َأْجُر َخْؿِسق

ـَ َرُجًَل ِمـُْؽؿْ  :َقاَل ، ؟مِـُْفؿْ ، أو مِـَّا «َبْؾ َأْجُر َخْؿِسق
(1)

. 

ٝٔٔاُدٖ يف عد ِٗب٘  صِس اه
، وكان ملسو هيلع هللا ىلصمـذ أن أسؾؿ الؽثقر مـ مشاهد الجفاد مع رسقل اهلل  شفد أبق ثعؾبة  

 
َّ
تحت الشجرة بقعة الرضقان يف الحديبقة ملسو هيلع هللا ىلصمـ الذيـ بايعقا الـبل

(2)
، فؽاكت الؿؽافلة لف 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿: يف ققلف تعالك  وٕصحابف

 .[18]الػتح:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 ويف ققل  
 
َجَرةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـْ َباَيَع َتْحَت الشَّ «ََل َيْدُخُؾ الـَّاَر َأَحٌد ِمؿَّ

(3)
. 

 
ُّ
، لدطقة ققمف، فدطاهؿ إلك اإلسالم فلسؾؿقا ملسو هيلع هللا ىلصوبعد صؾح الحديبقة أرسؾف الـبل

 ثؿ 
َّ
فقجده يتجفز لغزوة خقرب فخرج معف وشفد فتحفا،  ملسو هيلع هللا ىلصرجع الؿديـة لقبشر الـبل

 
ُّ
: فقؼقل  ،يف خقرب ملسو هيلع هللا ىلصبؾ ويخربكا ببعض إحؽام الشرطقة التل أخرب هبا الـبل

                                      

ـف إركاؤوط.3414(، وأبق داود )4114(، وابـ ماجف )3311( أخرجف الرتمذي )1)  (، وحسَّ

 (.6/43(، وأسد الغابة )2/567(، والسقر )2/619( يـظر: معرفة الصحابة )2)

حف إلبا14778( أخرجف أحؿد )3)  (.2161ين يف الصحقحة )(، وصحَّ
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ٌِيُّ 327  َأُتى ثعَلثَح الُخَش

ْكسِ ، َخْقَبَر َوالـَّاُس ِجَقاعٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَغَزْوُت َمَع َرُسقِل اهلل » ـْ ُحُؿِر اإْلِ
، َفَلَصْبـَا بَِفا ُحُؿًرا مِ

 ، َفَذَبْحـَاَها
ُّ
ـَ َطْقٍف ، ملسو هيلع هللا ىلصَفُلْخبَِر الـَّبِل ـِ ْب ْحَؿ َأنَّ ُلُحقَم : َفـَاَدى فِل الـَّاسِ ، َفَلَمَر َطْبَد الرَّ

ـْ َشِفَد َأكِّل َرُسقُل اهلل ْكِسقَِّة ََل َتِحؾُّ لَِؿ
َوَوَجْدَكا فِل َجـَاكَِفا َبَصاًل َوُثقًما، : ، َقاَل ُحُؿرِ اْْلِ

: ملسو هيلع هللا ىلصَفَجِفُدوا َفَراُحقا، َفنَِذا ِريُح اْلَؿْسِجِد َبَصٌؾ َوُثقٌم، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، عٌ َوالـَّاُس ِجَقا

ـْ َهِذِه اْلَبْؼَؾِة اْلَخبِقثَِة َفََل َيْؼَربْـَا،  ـْ َأَكَؾ ِم «ََل َتِحؾُّ الـُّْفَبك: َوَقاَل َم
(1)

. 

  ثؿ اطتؿر أبق ثعؾبة 
 
مؽة، وبؼقة شفد فتح ، ثؿ طؿرة الؼضاء ملسو هيلع هللا ىلص مع الـبل

 
ُّ
 وهق طـف راٍض. ملسو هيلع هللا ىلصحجة القداع، ومات رسقُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص الؿشاهد، وحج معف الـبل

ٖٞٔ ٔفٛ اهفت٘سٔاُدد  أت اإلضالًٚ
يـتظر فتح الشام كؿا وطد اهلل  بؼل أبق ثعؾبة  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد مقت رسقل اهلل 

 .ويحؾؿ براية ٓ إلف إٓ اهلل ترفرف طؾك أرضفا، ورسقلف

يُخدُّ  ُر بخروج جققش الؿسؾؿقـ لػتح الشام خرج اوحقـ جاءه الخب

ُروا الشام وأهؾفا مـ  ا لقؽقن أحد همٓء الػاتحقـ الخالديـ الذيـ َحرَّ إَْرَض َخدًّ

 ضؾؿ الروم وشركفؿ، وحؿؾقا إلقفؿ مشاطؾ الُفدى لَقخرجقا مـ الظؾؿات إلك الـقر.

ـُ طساكر يف تاريخ دمشؼ إنَّ أوَل َصالٍة : الُؿَزينَّ قالأنَّ ُحَؿْقًدا » :وقد ذكر اب

 ، َصالها الؿسؾؿقن بحؿص يف كـقسة ُيقَحـَّا
ُّ
«َصؾَّك هبؿ أبق ثعؾبة الُخشـل

(2)
. 

يف خالفتف جقًشا لػتح الؼسطـطقـقة بؼقادة ابـف َيزيد،  وقد أرسؾ معاوية 

وكان هذا أول جقش إسالمل ، أحد الؿجاهديـ يف هذا الجقش وكان أبق ثعؾبة 

  :لػتح الؼسطـطقـقةيخرج 
 
تِل »: إذ قال :لف ملسو هيلع هللا ىلص لقػقز ببشارة الـبل ـْ ُأمَّ ُل َجْقٍش ِم َأوَّ

                                      

حف محؼؼق صبعة الرسالة.17741( أخرجف أحؿد )1)  (، وصحَّ

 (.66/91( تاريخ دمشؼ )2)
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«َمْغُػقٌر َلُفؿْ  -الؼسطـطقـقة -َيْغُزوَن َمِديـََة َقْقَصرَ 
(1)

. 

طـ  ملسو هيلع هللا ىلصُيبشر جقَش الؿسؾؿقـ بؿا سؿع مـ رسقل اهلل  ووقػ أبق ثعؾبة 

َسِؿْعُت َأَبا َثْعَؾَبَة »: -أحد أفراد الجقش -فقؼقل جبقر بـ كػقر، فتح الؼسطـطقـقة

 
َّ
، َأكَُّف َسِؿَعُف َيُؼقُل َوُهَق بِاْلُػْسَطاِط فِل ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َصاِحَب َرُسقِل  اْلُخَشـِل

ـْ كِْصِػ َيْقٍم ََل َتْعِجُز َهِذِه اهلل وَ : َوَكاَن ُمَعاِوَيُة َأْغَزى الـَّاَس اْلُؼْسَطـْطِقـِقََّة، َفَؼاَل  ُة ِم اْْلُمَّ

َدَة َرُجٍؾ َواِحٍد َوَأْهِؾ َبْقتِِف، َفِعـَْد َذلَِؽ َفتُْح اْلُؼْسَطـْطِقـِقَّةِ 
اَم َمائِ «إَِذا َرَأْيَت الشَّ

(2)
. 

ُّ اخلامت  ٞٔسط
ـ وقت الرحقؾ.، طابًدا ُمجاهًدا تؼقًّا َوِرًطا وبعد حقاة صقيؾة طاشفا أبق ثعؾبة   َيحق

ائ  ﴿ ولزم ُمصاله، وأحقا لقؾف، شدَّ مِئزره َشَعَر بؼرب أجؾفو ،َكبَِرت ِسـُّففؾؿا 

ـِ الخاتؿة، [9]الزمر:  ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ فلططاه ، وساطًقا كحق ُحْس

ـُ أبل طاصؿ بسـده طـ أبل الزاهرية أكف قال، اهلل ما سعك إلقف سؿعت أبا : فؼد َروى اب

 
َّ
َٓ َيْخـَُؼـِل اهلُل »: يؼقل ثعؾبة الُخشـل َْرُجق َأْن  َٕ َكَؿا َأَراُكْؿ ُتْخـَُؼقَن ِطـَْد  إِك ل 

ْقِؾ ُقبَِض َوُهَق َساِجدٌ  ،اْلَؿْقِت  َفَرَأِت اْبـَُتُف َأنَّ َأَباَها َماَت ، َفَبْقـََؿا ُهَق ُيَصؾ ل فِل َجْقِف الؾَّ

َفا ـَ أَ : َفاْسَتْقَؼَظْت َفِزَطًة َفـَاَدْت ُأمَّ هُ ، ؟بِلَأْي َفَلَتْتُف ، َفـَاَدْتُف َفَؾْؿ ُيِجْبَفا، َقاَلْت فِل ُمَصالَّ

َكْتُف َفَقَقَع لَِجـْبِِف َمق ًتا، َفَقَجْدُتُف َساِجًدا «َفَحرَّ
(3)

. 

كلهنا ُمؽافلة هناية الخدمة، ويا لفا مـ ُمؽافلة، يؼبضؽ ربؽ إلقف ، بٍَخ بٍَخ لؽ يا أيا ثعؾبة

ساجًدا، فبفذا  -إن شاء اهلل -َتؿقت ساجًدا وستبعث يقم الؼقامةوأكت بقـ يديف مـاجقًا، 

                                      

 (.2766( أخرجف البخاري )1)

حف إركاؤوط.8425(، والحاكؿ )17769( أخرجف أحؿد )2)  (، وصحَّ

 (.2/31(، وحؾقة إولقاء )2628( يـظر: أحاد والؿثاين )3)
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ٌِيُّ 329  َأُتى ثعَلثَح الُخَش

«ُيبَْعُث ُكؾُّ َطبٍْد َطَؾك َما َماَت َطَؾقْفِ »: فؼال ملسو هيلع هللا ىلصأخرب حبقبؽ وصاحبؽ 
(1)

. 

ا يقفؼف لخاتؿة السعادة التل يختؿ هبا وهؽذا العبد الصالح إذا أراد اهلل بف خقرً 

  :ٕولقائف الصالحقـ
 
: َقاُلقا إَِذا َأَراَد اهللُ بَِعْبٍد َخْقًرا اْسَتْعَؿَؾُف َقْبَؾ َمْقتِِف،»: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل

ُؼُف لَِعَؿٍؾ َصالٍِح : َيا َرُسقَل اهلل، َوَكْقَػ َيْسَتْعِؿُؾُف؟، َقاَل  «َيْؼبُِضُف َطَؾْقفِ ، ثؿ ُيَقفِّ
(2)

. 

ـَ مـ الفجرة ◙وكاكت وفاتف  ام َسـََة َخْؿٍس َوَسْبِعق بالشَّ
(3)

. 

 

 ،الُخَشٌيِّ عي أتي ثعلثَح اهلُلسضي 

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 

  

                                      

 (.2878)( أخرجف مسؾؿ 1)

حف إلباين يف صحقح الجامع )2142(، والرتمذي )11814( أخرجف أحؿد )2)  (.314(، وصحَّ

 (.66/114(، وتاريخ دمشؼ )6/43(، وأسد الغابة )2/568(، والسقر )2/691( يـظر: معرفة الصحابة )3)
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 ًَصاِسيَُّخيَثَوَح األ ُتىأ

 

(1)َُٞكّ َأَبا خٚجٌ
 

مِداد الؼؾؿ يف هذه السطقر يتحدث طـ صػحات مطقية مـ حقاة أحِد أكصار  إنَّ 

ِة  َْكَصاِريُّ  :، إكف الصحابل الجؾقؾملسو هيلع هللا ىلصخقر اْلَبِريَّ ْٕ ، ففقا بـا ُكَؼؾب هذه َأُبق َخْقَثَؿَة ا

مـ أجؾف قرآًكا  الصػحات لـتعرف طؾك سقرة هذا إكصاري الؿجاهد الذي أكزل اهلل

 يتؾك إلك يقم الؼقامة.

 ٕٗكُِٚت ُبٕامُسٕ ُٗط
. ، إكصاريُّ ُّ

 هق َمالِؽ بـ َقْقس بـ َثْعَؾبة بـ الَعْجالن، الخزرجل

َخقَْثَؿةَ  لَأبُ  :مشفقر بؽـقتف
(2)

. 

ُٕ هسضِ٘ي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلٔل َغطب
يف صريؼ هجرهتا مـ مؽة إلك الؿديـة بعد  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا كاكت زيـب بـت رسقل اهلل 

طقها وكاكت حاماًل فسؼط حؿؾفا مـ تعرَّ  غزوة بدر ض لفا جؿاطة مـ قريش فَروَّ

ملسو هيلع هللا ىلصاها اهلل تعالك مـفؿ ووصؾت إلك أبقفا كجَّ ، ثؿ خقففا
(3)

 . 

 
ُّ
لغضب رسقل اهلل  وغضب الصحابة ، لَِؿا حدث لفا ملسو هيلع هللا ىلصفغضب الـبل

الذي أخرج  أبق خقثؿة إكصاري  :هلل ورسقلف، ومـ بقـ همٓء الغاضبقـ ملسو هيلع هللا ىلص

                                      

(1 
ُّ
 ، وسقليت تخريجف.ملسو هيلع هللا ىلص( قالفا الـبل

 (.4/1641(، وآ ستقعاب )5/553(، واإلصابة )41/5( يـظر: أسد الغابة )2)

 (.1151(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )6835( يـظر: مستدرك الحاكؿ )3)
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غضبف يف صقرة أبقات شعرية تـاقؾفا الـاس طـف، فؼد قال 
(1)

 : 

َٓ  َأَتاااكِل ااِذي   َقااْدَرهُ  َيْؼااُدُر الـَّاااُس  الَّ
 

ـْ  فِاااقِفؿْ  لَِزْيـَاااَب    ُطُؼاااقٍق َوَماااْلَثؿِ  مِااا
 

ااادٌ  فِقَفاااا ُيْخااازَ  َوإِْخَراُجَفاااا َلاااؿْ   ُمَحؿَّ
 

 َمـَْشااااؿِ  ِطْطاااارُ  َوَبْقـَـَاااا َمااااْلقِطٍ  َطَؾاااك 
 

ـْ ِحْؾِػ َضْؿَضؿٍ 
 َوَأْمَسك َأبُق ُسْػقَاَن مِ

 

ـْ َحْربِـَااا فِاال َرْغااِؿ َأْكااٍػ َوَمـْااَدمٍ    َومِاا
 

 َيِؿقـِاااافِ  َوَمااااْقَلك اْبـَااااُف َطْؿااااًرا َقَركَّااااا
 

اَلِصاِؾ ُمْحَؽاؿِ    بِِذي َحَؾاٍؼ َجْؾاِد الصَّ
 

 َكَتائِاااااٌب  مِـَّاااااا َتـَْػاااااؽُّ  َٓ  َأْقَساااااْؿُت 
 

مِ  ُلَفاااامٍ  فِااال َخِؿاااقسٍ  ُساااَراةُ    ُمَساااقَّ
 

َفاااا  َكاااُزوُع ُقاااَرْيَش اْلُؽْػاااَر َحتَّاااك َكُعؾَّ
 

ُُكااااقِف  َفااااْقَق  بَِخاصَِؿااااةٍ   ْٕ  بِِؿقَسااااؿِ  ا
 

ُلُفؿْ   َوَكْخَؾاااااةٍ  َكْجااااادٍ  َأْكـَااااااَف  ُكـَاااااز 
 

ْجااِؾ ُكااْتِفؿُ    َوإِْن ُيْتِفُؿااقا بِاْلَخْقااِؾ َوالرَّ
 

َج َياااَد  َٓ ُيَعاااقَّ ْهِر َحتَّاااك   ِساااْرُبـَا الااادَّ
 

 َوُجاااااْرُهؿِ  َوُكْؾِحُؼُفاااااْؿ آَثااااااَر َطاااااادٍ  
 

اااًدا  َوَيـْاااَدَم َقاااْقٌم َلاااْؿ ُيطِقُعاااقا ُمَحؿَّ
 

ـِ  َطَؾاااااك َأْماااااِرِهْؿ َوَأيُّ   مِ  ِحاااااق  َتـَااااادُّ
 

اااااا َأَباااااا ُساااااْػَقانَ  َفاااااَلْبؾِغْ   َلِؼقُتااااافُ  إمَّ
 

ـْ َأْكَت َلْؿ ُتْخؾِْص ُسُجقًدا  
 َوُتْساؾِؿْ َلئِ

 

اااؾٍ شااَفَلبْ   ْر بِِخاااْزٍي فِااال اْلَحَقااااِة ُمَعجَّ
 

 َوِساااْرَباِل َكااااٍر َخالِاااًدا فِااال َجَفاااـَّؿَ  
 

 ٞٔ ُأُسٕدَدُٗزٖ يف ًعسك
إٓ إكف كان صاحب بصؿة  ملسو هيلع هللا ىلصمع أن معركة أُحد هل أوُل مشاهده مع رسقل اهلل 

 
َّ
لؿا طزم طؾك الخروج لؿالقاة الؿشركقـ طـد جبؾ أحد أمر  ملسو هيلع هللا ىلصفقفا، فنن الـبل

  فؾؿا كان وقت السحر استعد، الؿسؾؿقـ أن يجتؿعقا طـد الؿسجد لقاًل 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

، ا طؾك أطدائففلراد أن يسؾؽ إلك أُحٍد صريًؼا مختصًرا وَخػقًّ ، لؾتحرك بجقش الؿسؾؿقـ

                                      

 (.2/519(، والسقرة الـبقية، ٓبـ كثقر )551( يـظر: السقرة الـبقية، ٓبـ هشام )ص1)
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ـْ َرُجٌؾ َيْخُرُج بِـَا »: ٕصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  ـْ َكَثٍب َم ـْ ُقْرٍب  :َأْي  -َطَؾك اْلَؼْقِم ِم
 -مِ

ـْ َصرِيٍؼ ََل َيُؿرُّ بِـَا َطَؾْقِفؿْ  َأكَا َيا َرُسقَل اهلل، َفـََػَذ :  ؟، َفَؼاَل َأُبق َخْقثََؿَة إكصاريُّ ِم

ـَ َأْمَقالِِفؿْ  ِة َبـِل َحاِرَثَة، َوَبْق ، َوَكاَن َرُجاًل ، بِِف فِل َحرَّ
ٍّ
ـِ َقْقظِل َحتَّك َسَؾَؽ فِل َماٍل لِِؿْربَِع ْب

ا َسِؿَع ِحسَّ َرُسقلِ ُمـَافًِؼا َضِريَر اْلَبَصِر،  ـَ َقاَم َيْحثِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َفَؾؿَّ ـْ اْلُؿْسؾِِؿق
ـْ َمَعُف مِ َوَم

َٓ : التَُّراَب، َوَيُؼقُل  فِل ُوُجقِهِفؿُ  ،  ُأِحؾُّ َلَؽ َأْن َتْدُخَؾ َحائِطِلإْن ُكـَْت َرُسقَل اهلل َفنِك ل 

ـْ ُتَراٍب فِل َيِدهِ 
ُد : َقاَل ، ثؿ وَأَخَذ َحْػـًَة مِ َٓ ُأِصقُب بَِفا َغْقَرَك َيا ُمَحؿَّ َوَاهلل َلْق َأْطَؾُؿ َأك ل 

َفَفَذا اْْلَْطَؿك ، ْؼُتُؾقهُ ََل تَ : ملسو هيلع هللا ىلصَلَضَرْبُت بَِفا َوْجَفَؽ، َفاْبَتَدَرُه اْلَؼْقُم لَِقْؼتُُؾقُه، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل 

َْشَفِؾ، َأْطَؿك اْلَؼْؾِب، َأْطَؿك اْلبََصرِ  ْٕ ـُ َزْيٍد، َأُخق َبـِل َطْبِد ا َقبَْؾ َكْفِل ، َوَقْد َبَدَر إَلقِْف َسْعُد ْب

فُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقلِ  «َطـُْف، َفَضَربَُف بِاْلَؼْقِس فِل َرْأِسِف، َفَشجَّ
(1)

. 

أن َيُؿر بجقش الؿسؾؿقـ مـ صريؼ  وهبذا استطاع أبق خقثؿة إكصاريُّ 

فؾربؿا يصـع إطداء كؿقـًا يف الطريؼ ، ويف كػس الققت َيخػك طؾك إطداء، مختصر

 فتؽقن يف ذلؽ هؾؽتفؿ.، الذي يتققعقن مرور جقش الؿسؾؿقـ مـف إلك الؿعركة

، بؼقة مشاهده ملسو هيلع هللا ىلصشفد مع رسقل اهلل ثؿ ، يقم أحد باََلًء َحَسـًا وأبؾك أبق خقثؿة 

 وتبقك.، وحـقـ، وفتح مؽة، وغزوة خقرب، والحديبقة، فؼد شفد معف الخـدق

ْٖ اهلَل َّ ِإ  ُِ٘اآً ٙدافُع عّ اهرٙ
فؼد كان طدد ، كاكت غزوة تبقك لفا ضروف خاصة تختؾػ طـ أي غزوة مضت

 ، الؿسؾؿقـ فقفا كبقًرا
ُّ
، فؼد كان الَظْفُر قؾقاًل ، ما يحؿؾفؿ طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يجد الـبل

 ، ولؿ تؽـ هـاك مقزاكقة لتسؾقح الجقش، واْلَحرُّ شديًدا، والؿسافة بعقدةً 
ُّ
فحث الـبل

، الؿجتؿع اإلسالمل طؾك الصدقة لتجفقز الجقش الؿتقجف لؾؼاء الروم يف تبقك ملسو هيلع هللا ىلص

                                      

 (.1/217(، ومغازي القاقدي )653( يـظر: السقرة، ٓبـ هشام )ص1)
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ُّ
زُ »: بفؿ يف ذلؽ قائاًل ورغَّ ، بجقش الُعْسَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالذي سؿاه الـبل ـْ ُيَجفِّ َجْقَش اْلُعْسَرةِ  َم

«َغَػَر اهللُ َلفُ 
(1)

«َفَؾُف اْلَجـَّةُ »: ويف رواية، 
(2)

. 

يتصدققن ويساهؿقن يف تجفقز هذا الجقش ُكؾٌّ بحسب صاقتف  فؼام الصحابة 

ٍء َكثِقٍر، َفَؼاَل »وإمؽاكاتف، ولؽـفؿ لؿ يسؾؿقا مـ ألسـة الؿـافؼقـ، 
ْ
َق بَِشل َفَجاَء َرُجٌؾ َفتََصدَّ

َق بَِصاٍع، َفَؼاُلقاءٍ ُمَرا: الُؿـَافُِؼقنَ  ـْ َصاِع َهَذا، َفلكزل اهلل : ، َوَجاَء َرُجٌؾ َفتََصدَّ ٌّ َط
إِنَّ اهلل َلَغـِل

وئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: ققلف تعالك

«[79]التقبة:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
(3)

. 

َح  وكان الذي تصدق بصاع فؾؿزه الؿـافؼقن أبا خقثؿة إكصاري  كؿا َصرَّ

ـُ َمالٍِؽ  َْكَصاِريُّ »: إذ قال: بذلؽ َكْعُب ْب ْٕ ِذي ، ... َفنَِذا ُهَق َأُبق َخقَْثَؿَة ا َوُهَق الَّ

ـَ َلَؿَزُه اْلُؿـَافُِؼقنَ  َق بَِصاِع التَّْؿِر ِحق «َتَصدَّ
(4)

. 

وُيربئ ، فلكزل اهلل تعالك قرآًكا يتؾك إلك يقم الؼقامة يدافع فقف طـ أولقائف الصالحقـ

  .ويخرب بصدق كقتفؿ، ساحتفؿ

 َُٞكّ أبا خٚجٌ
ا ، َواْسَتْؼَبَؾ َسَػًرا َبِعقًدا َوَمَػاًزا، فِل َحرٍّ َشِديدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  خرج»و َواْسَتْؼبََؾ َطُدوًّ

ُبقا ُأْهَبَة َغْزِوِهؿْ ، َكثِقًرا ـَ َأْمَرُهْؿ لَِقَتَلهَّ ِذي ُيِريدُ َفَلْخَبَرُهْؿ ، َفَجاَل لِْؾُؿْسؾِِؿق ، بَِقْجِفِفِؿ الَّ

َٓ َيْجَؿُعُفْؿ كَِتاُب َحافِظٍ ، َكثِقرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَواْلُؿْسؾُِؿقَن َمَع َرُسقِل اهلل  َفَؼؾَّ َرُجٌؾ ُيِريُد َأْن ، َو

ُـّ َأنَّ َذلَِؽ َسَقْخَػك َلفُ  ـَ اهلل ، َيَتَغقََّب َيُظ
 مِ
ٌ
 ملسو هيلع هللا ىلصَوَغَزا َرُسقُل اهلل ، َما َلْؿ َيـِْزْل فِقِف َوْحل

                                      

 (.3616الؽربى )( أخرجف الـسائل يف 1)

 (.4415( أخرجف البخاري )2)

 (.4668 ،1415( يـظر: البخاري )3)

 (.2769( أخرجف مسؾؿ )4)



 

 

334 

334 

ـَ َصاَبِت الث َؿاُر َوالظ اَلُل  َز َرُسقُل اهلل ، تِْؾَؽ اْلَغْزَوَة ِحق «َواْلُؿْسؾُِؿقَن َمَعفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَتَجفَّ
(1)

 ،

ا َساَر َرُسقُل اهلل » ُجُؾ َفَقُؼقُلقنَ  ملسو هيلع هللا ىلصوَلؿَّ َٓ َيَزاُل َيَتَخؾَُّػ الرَّ َيا َرُسقَل : إَِلك َتُبقَك َجَعَؾ 

َوإِْن َيُؽ َغْقَر ، إِْن َيُؽ فِقِف َخْقٌر َفَسُقْؾِحُؼُف اهللُ بُِؽؿْ ، دُطقهُ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقُؼقُل ، َتَخؾََّػ ُفاَلنٌ ، اهلل

«َذلَِؽ َفَؼْد َأَراَحُؽُؿ اهللُ ِمـْفُ 
(2)

. 

َفَؾْؿ َيَزْل َذلَِؽ ، وأوقعف الشقطاُن يف فخ التسقيػ، وتباصل أبق خقثؿة  

َأيَّاًما رجع أبق  ملسو هيلع هللا ىلصحتك إذا سار رسقل اهلل ، اْلَغْزوُ َيَتَؿاَدى بِف َحتَّك َأْسَرُطقا َوَتَػاَرَط 

ـِ لفؿا يف حائط، َخْقَثَؿَة إَِلك َأْهؾِِف فِل َيْقٍم َحارٍّ  ْت ُكؾُّ ، َفَقَجَد اْمَرَأَتْقف فِل َطِريَشْق َقْد َرشَّ

َدْت َلُف فِقِف َماءً ، َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا َطِريَشَفا ا َدَخَؾ َقاَم َطَؾك ، َصَعاًماَوَهقََّلْت َلُف فِقِف ، َوَبرَّ َفَؾؿَّ

ـِ َفـََظَر إَِلك اْمَرَأَتْقِف َوَما َصـََعَتا َلفُ  يِح  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل : َفَؼاَل ، َباِب اْلَعِريَشْق فِل الضح َوالر 

 !.؟اَء فِل َمالِِف ُمِؼقؿٌ َوَأُبق َخْقَثَؿَة فِل ضِؾٍّ َباِرٍد َوَماٍء َباِرٍد َوَصَعاٍم ُمَفقَّلٍ َواْمَرَأٍة َحْسـَ ، َواْلَحر  

َٓ ُأْدُخُؾ َطِريَش َواِحَدةٍ مِـُْؽَؿا َحتَّك َأْلَحَؼ بَِرُسقِل اهلل : َقاَل ، ثؿ َما َهَذا بِالـََّصِػ   
ِ
َٓ َواهلل

َم َكاِضَحُف َفاْرَتَحَؾفُ ، ثؿ َفَػَعَؾَتا، َفَفق َئا لِل َزاًدا، ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج فِل َصَؾِب َرُسقِل اهلل ، ثؿ َقدَّ

ـَ َكَزَلَفا  فِل ، َحتَّك َأْدَرَكُف بَِتُبقَك ِحق
ُّ
ـُ َوْهٍب اْلُجَؿِحل َوَقْد َكاَن َأْدَرَك َأَبا َخْقَثَؿَة ُطَؿْقُر ْب

ِريِؼ َيْطُؾُب َرُسقَل اهلل  ـْ َتُبقكَ  ملسو هيلع هللا ىلصالطَّ
ـِ ، َفَتَراَفَؼا َحتَّك إَِذا َدَكَقا مِ فَؼاَل َأُبق َخْقَثَؿَة لُِعَؿْقِر ْب

 َرُسقَل اهلل  إِنَّ : َوْهٍب 
َ
َفَساَر أبق ، َفَػَعَؾ ، ملسو هيلع هللا ىلصلِل َذْكًبا َفاَل َطَؾْقَؽ َأْن َتَخؾََّػ َطـ ل َحتَّك آتِل

ـْ َرُسقِل اهلل  خقثؿة 
َهَذا َراكٌِب : َقاَل الـَّاُس ، َوُهَق َكاِزٌل بَِتُبقكَ  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك إَِذا َدَكا مِ

ِريِؼ ُمْؼبٌِؾ  َرُجاًل ُمبَق ًضا َيُزوُل بِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبْقـََؿا ُهَق َطَؾك َذلَِؽ َرَأى رسقل اهلل ، َطَؾك الطَّ

َراُب  ـْ َأَبا َخْقَثَؿةَ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، السَّ  ، َيا َرُسقَل اهلل: َفَؼاُلقا، ُك
ِ
َأُبق َخقَْثَؿَة  ُهَق َواهلل

                                      

 (.2769( صحقح مسؾؿ )1)

حف طـ ابـ مسعقد، 4373(، والحاكؿ يف الؿستدرك )1971( أخرجف البقفؼل يف الدٓئؾ )2) (، وصحَّ

ـف ابـ كثقر يف البداية والـفاية )  (.3/51وحسَّ



 

 

335 

 أُتى َخيَثَوَح األًَصاِسيُّ 335

َْكَصاِريُّ  ْٕ ا َأَكاَخ َأْقَبَؾ َفَسؾََّؿ َطَؾك، ا َأْوَلك َلَؽ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل، ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  َفَؾؿَّ

َأَبا َخْقَثَؿةَ 
(1)

َػَؽ يا أبا : ملسو هيلع هللا ىلص فؼال لف رسقُل اهلل، فلتاه أبق خقثؿة وهق يبؽل،  ما َخؾَّ

 اهلل أْن أهؾَِؽ بتخؾػل طـؽ: قال !؟خقثؿة
َّ
وتزيـ لل ، لل الدكقا تزيـْت ، كدُت يا كبل

 ، طؾك الجفادوكدُت أن أختاره ، مالل يف طقـل
َّ
َفَؼاَل َلُف َرُسقُل ، بالخروج فعزم اهلل طؾل

«َوَدَطا َلُف بَِخْقرٍ ، واستغػر لف، َخْقًرا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(2)

. 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿: وطؾك إْثر هذه إحداث أكزل اهلل تعالك ققلف

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

فؽلين هبا ، [117]التقبة:  ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .تـزل َبْرًدا َوَساَلًما طؾك قؾب أبل خقثؿة 

َوأكشد َأُبق َخْقَثَؿَة فِل َذلَِؽ ِشْعًرا فؼال 
(3)

 : 

ااا َرَأْيااُت  ـِ  فِاال الـَّاااَس  َلؿَّ ي  َكاااَفُؼقا الااد 
 

تِااال َأَتْقاااُت    َوَأْكَرَماااا َأَطاااػَّ  َكاَكاااْت  الَّ
 

اااادٍ  َيااااِدي بِاااااْلُقْؿـَك َوَباَيْعااااُت   لُِؿَحؿَّ

 

 اَماارَّ حَ َفَؾااْؿ َأْكتَِسااْب إْثًؿااا َوَلااْؿ َأْغااَش مُ  
 

 َتَرْكااُت َخِضااقبًا فِاال اْلَعااِريِش َوِصااْرَمةً 
 

َؿااا َقاادْ  ُرَهاساابُ  كَِراًمااا صااػايا  َتَحؿَّ
(4)

 

 

 َأْسااَؿَحْت  اْلُؿـَااافُِؼ  َشااؽَّ  إَذا َوُكـْااُت 
 

َؿاا  ـِ كَْػِسل َشْطَرُه َحْقاُث َيؿَّ ي إَلك الد 
(5)

 

 

                                      

ـَ الَفَؾؽة. يـظر: لسان العرب )( أي1)
 (.15/411: َدَكْقَت مِ

(، 5/167(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )5419(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )2769( يـظر: صحقح مسؾؿ )2)

 (.4/119(، والسقرة الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث الصحقحة )4/89وشرف الؿصطػك )

 (.5/8(، والبداية والـفاية )1127يـظر: السقرة، ٓبـ هشام )ص ،ؾشعر وشرح ألػاضفل( 3)

بِؾ، ُيَؼال: َكاَقة 4) ( الخضقب: الؿخضقبة، والصرمة: جَؿاَطة الـخؾ. وصػايا: َكثِقَرة اْلحؿؾ، َوَأصؾف فِل اإْلِ

َأخذ فِل  :َأي ،اؿَ ، َوَجؿعَفا صػايا. والبسر: التَّْؿر قبؾ َأن يطقب. وتحؿَّ ر  ، إِذا َكاَكت غزيرة الدَّ لصػ

 .اإلرصاب فاسقدَّ 

 ( أسؿحت: اكؼادت. وشطره: َكحقه وقصده.5)
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يف معركتف طؾك كػسف وشقطاكف قبؾ أن يخرج  وهؽذا اكتصر أبق خقثؿة  

 
 
ا أرادت كػسف أن َتْعُؾؼ بشباك الغػؾة التل كصبفا  :بالسقػ ملسو هيلع هللا ىلص لقجاهد مع الـبل فنكف لؿَّ

ڑ ڑ ک ک ک ﴿الذيـ لف الشقطان طزم هق أن يسؾؽ سبقؾ الؿتؼقـ 

أن يرتك الدكقا  ملسو هيلع هللا ىلص ف لرسقل اهللودفعف حبُّ ، [211]إطراف:  ﴾ک گ گ گ

ه  ويخرج وحده طؾك دابتف يشؼ الصحراء يف صقٍػ ، التل تزيـت أمام طقـقف َمْقَجُة َحر 

 :وبجـد اهلل تعالك الذيـ قطعقا هذه الؿسافة إلطالء كؾؿة ملسو هيلع هللا ىلصلقحؾؼ بف  :َتْؾَػُح القجقه

ْرُت ققَل رسقل اهلل ، ٓ إلف إٓ اهلل ْقَطاَن »: ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا َتَذكَّ ـِ آَدَم بَِلْصُرقِفِ إِنَّ الشَّ ْب
ِ
، َقَعَد َل

ـَ آَبائَِؽ َوآَباِء َأبِقَؽ : َفَؼاَل ، َفَؼَعَد َلُف بِطَرِيِؼ اْْلِْسََلمِ  َفَعَصاُه ، ُتْسِؾُؿ َوَتَذُر ِديـََؽ َوِدي

َؿا َمَثُؾ ، ُتَفاِجُر َوَتَدُع َأْرَضَؽ َوَسَؿاَءكَ : َفَؼاَل ، َقَعَد َلُف بَِطرِيِؼ الِْفْجَرةِ ، ثؿ َفَلْسَؾؿَ  َوإِكَّ

: َفَؼاَل ، َقَعَد َلُف بِطَرِيِؼ اْلِجَفادِ ، ثؿ َفَعَصاُه َفَفاَجرَ ، اْلُؿَفاِجرِ َكَؿَثِؾ اْلَػَرِس فِل الطَِّقلِ 

ُؾ َفتُْؼَتُؾ ، ُتَجاِهُد َفُفَق َجْفُد الـَّْػِس َواْلَؿالِ 
 َفَعَصاهُ ، َوُيْؼَسُؿ اْلَؿاُل ، َفُتـَْؽُح اْلَؿْرَأةُ ، َفُتَؼاتِ

ا َطَؾك اهلل : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َفَجاَهَد  ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َكاَن َحؼًّ ، َأْن ُيْدِخَؾُف اْلَجـَّةَ  َفَؿ

ا َطَؾك اهلل  ـْ ُقتَِؾ َكاَن َحؼًّ ُيْدِخَؾُف  ا َطَؾك اهلل َأنْ ؼًّ رَِق َكاَن َح غَوإِْن ، َأْن ُيْدِخَؾُف اْلَجـَّةَ  َوَم

ا َطَؾك اهلل َأْن ُيْدِخَؾُف اْلَجـَّةَ دَ َوَقَصْتُف ، أو اْلَجـَّةَ  «ابَُّتُف َكاَن َحؼًّ
(1)

.
 

أن العبد الؿممـ الصادق ربؿا يعرتيف الػتقُر  وكؾؿح يف قصة أبل خقثؿة 

لؽـف ، الغػؾة باكَ وُيْؾِؼل طؾقف شقطاكف ِش ، وتراوده كػسف طـ الؼعقد طـ الطاطة، أحقاًكا

ل مع السالؽقـ ضفقؿ، وتـشط كػسف، وَيْؼقى طزمف، غػؾتف وُيِػقؼ مـ، سرطان ما يـتبف

 طؾك ِصَراٍط ُمْسَتِؼقؿ. 

  -أيًضا -وكؾؿح
 
ـْ َأَرق   «َأْوَلك َلَؽ َأَبا َخْقَثَؿةَ » ملسو هيلع هللا ىلص يف ققل الـبل

طتاًبا لطقًػا مِ

                                      

حف إلباين يف الصحقحة )3134(، والـسائل )15958( أخرجف أحؿد )1)  (.2979(، وصحَّ
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ويحػظ الُؿعاَتَب مِـ ، ِطَتاًبا يحؿؾ يف صقاتف الرحؿة، طرفتف البشرية ؿٍ وَأْلَطػ ُمعؾ  

 .ويدفعف بؼقة كحق الُبعد طـ مقاصـ الفؾؽة فقؿا َبعد، الـُُّػقرِ 

يف أبقات قائاًل  قصة أبل خقثؿة  أحؿد محرم وقد جؿع الشاطر
(1)

 : 

 فْ لاااااااؽ اهلُل أقبِاااااااْؾ أباااااااا خقثؿااااااا
 

 فؾؾاااااااف ُصاااااااـُْعَؽ ماااااااا أكرَمااااااافْ  
 

ااااا  ا كرهاااااَت الُؼعاااااقدَ قعااااادَت فؾؿَّ
 

 فْ َكػااااارَت َحثِقًثاااااا إلاااااك الَؿؾَحَؿاااااا 
 

 العاااريَش طؾاااك زوجتقاااؽدخؾاااَت 
 

 فُسااااااْبَحاَن َرب ااااااَؽ مااااااا أطظَؿاااااافْ  
 

 كعااااااقٌؿ َيااااااُروُق وضِااااااٌؾ يشااااااقُق 
 

َك أن تغـَؿااااااااافْ    َوَطاااااااااْقٌش َيسااااااااارُّ
 

َرك اهلُل َحااااااااارَّ الجفاااااااااادِ   فاااااااااذكَّ
 

 وَأْلَفاااااااَؿ قؾبااااااااؽ ماااااااا َأْلَفَؿاااااااافْ  
 

ُساااقُل الؽاااريؿُ   فؼؾاااَت أيؿضااال الرَّ
 

ااااااااَؿفْ  مااااااااا ُيؽابااااااااد يف اهلل   ؟َجشَّ
 

 َوَأْبَؼاااااك هـاااااا يف 
َّ
 َهاااااَقَى زوجَتااااال

 

 ؟فْ العاااريش كاااذي الَؿألََمااا وُحاااب   
 

 َوِسااااااااْرَت فلدركَتااااااااف يف تبااااااااقكٍ 
 

 فْ ولؾجاااااقش ماااااـ َحقلاااااف َهْؿَفَؿااااا 
 

ـْ ذا؟ وماااااا َخْطباااااف؟  يؼقلاااااقن َمااااا
 

 فْ ف أباااااااااااااق خقثؿاااااااااااااأٓ إكَّااااااااااااا 
 

؟الألاااؿ ياااُؽ يف  ـَ  َؿعشااار الؼاطااادي
 

 ؟فؿاااااااذا َطااااااراُه؟ ومااااااا أقدَماااااافْ  
 

 هاااااق اهلُل يفااااادي كػاااااقَس العباااااادِ 
 

 فْ ويرزقفااااااااا اْلبِاااااااارَّ والؿرحؿاااااااا 
 

َْ ٗقُت اهس  سِٚىٗسا
َر أبق خقثؿة  إلك زمـ يزيد بـ معاوية بـ أبل  ملسو هيلع هللا ىلصبعد رسقل اهلل  وقد َطؿَّ

وبعد حقاة صقيؾة يف سبقؾ اهلل يحقـ وقت رحقؾف مـ الدكقا إلك أول مـازل ، سػقان

                                      

 ا.( بتصرف يسقر جدًّ 6/299( كؼاًل مـ فرسان الـفار، لؾعػاين )1)
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 -شاء اهللإن  -وتخرج روحف لتؾحؼ، فقـام أبق خقثؿة طؾك فراش الؿقت، أخرة

وحسـ أولئؽ رفقًؼا، يف جـات الـعقؿ، بالـبققـ والصديؼقـ والشفداء والصالحقـ
(1)

. 

 

 ،األًصاسيِّ عي أتي خيثوَح سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 
  

                                      

 (.7/93واإلصابة، ٓبـ حجر )(، 2/657( يـظر: تاريخ اإلسالم، لؾذهبل )1)
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 الُوٌِزِس ثِذع تُي َأُتى ُلثاتَح

 

 ٜٜٗٗ اهبدزازُصاأل
معدود يف أهؾ بدر مع ، معـا يف هذه الصػحات سقرة رجؾ مـ أكصار اهلل ورسقلف

 مـ هق؟ وما قصتف؟: فقا ُترى، أكف لؿ يشفدها

ُٞ  تعسٕٙف بطاق
ـِ ُأَمقَّةَ  ـِ َزْيِد ْب ـِ ُزَبْقِر ْب ـُ َطبِْد اْلُؿـِْذِر ْب  ، هق َأُبق ُلَباَبَة ْب

ُّ
 ، الَعْقفِل

ُّ
َْوِسل ْٕ ، إكصاريُّ ، ا

 .ولؽـف مشفقر بؽـقتف، مروان: وققؾ، ِرَفاَطة: وققؾ، َبِشقرٌ : فؼقؾ، ؾػ يف اسؿفاختُ 

ـِ الـُّْعَؿانِ  فقلدت لف ُلَباَبة التل ُيْؽـَك هبا، ، تزوج َأُبق ُلَباَبة مـ ُكَسقَْبة بِـْت َفَضاَلَة ْب

ـُ اْلَخطَّاِب  َجَفا فقؿا بعد َزْيُد ْب  .رضل اهلل طـفؿ جؿقًعاوالتل َتَزوَّ

وكان بقـفؿا قصة ُحبٍّ ، ثؿ تزوج َأُبق ُلَباَبة مـ الخـَْساء بِـْت ِخذاٍم إكصارية

 .رضل اهلل طـفؿ جؿقًعاوولدت لف السائب بـ أبل لبابة ، مشفقرة

َوَبْقٌت يف الؿديـة بالؼرب مـ يفقد بـل قريظة ، َبْقٌت فِل ُقَباءٍ : لف َبْقَتانِ  وكان 

ه يف الجاهؾقةءَ الذيـ كاكقا حؾػا
(1)

. 

ًُ ُٕبٚعٗ ٕإضال  ُت
 اْسَتـَْشَؼف َأُبق ُلَباَبة  ولؿا فاح َطبقُر اإلسالم يف مؽة َوَبَؾَغ أَثُره أرَض يثرَب 

 .حتك باَت َيْسِري بداخؾف كسريان الدم يف طروقف

                                      

 (.6/261(، وأسد الغابة )2/511آستقعاب )و ،(7/289( يـظر: اإلصابة )1)
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ُّ
َوفِل ، َيْتَبُع الـَّاَس فِل َمـَاِزلِِفْؿ بُعَؽاٍظ َوَمَجـَّةَ » يف هذه الػرتة ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الـبل

ـْ ُيْمِويـِل؟: َيُؼقُل ، اْلَؿَقاِسِؿ بِِؿـًك َغ ِرَساَلَة َربِّل؟، َم ـْ َيـُْصُركِل َحتَّك ُأَبؾِّ ، اْلَجـَّةُ َوَلُف ، َم

«فاَل َيِجُد َأَحًدا َيـُْصُرُه َوُيْمِويفِ 
(1)

 ، 
 
سبعقـ رجاًل مـ  ملسو هيلع هللا ىلص فدفع إسُػ طؾك حال الـبل

أن َيعؼدوا اجتؿاًطا طاجاًل يـاقشقن  -َأُبق ُلَباَبة :بطؾ قصتـا :مـ بقـفؿ -شباب يثرب

والؿشاورة حتك وصالت جؾسة الـؼاش ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فقف ما يـبغل طؾقفؿ فعؾف تجاه رسقل 

ويؽقن كؼطة ، خرجقا مـفا وقد طزمقا طؾك أخذ قرار حاسؿ سقغقر مجرى التاريخ

 ، بؾ يف تاريخ البشرية جؿعاء، تحقل يف تاريخ اإلسالم
 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص أٓ وهق إيقاء الـبل

َغ رسالة ربف يف إقطار وإمصار ،بؾدهتؿ وَيْبُؾَغ اإلسالُم ما بُؾَغ ، وكصرتف حتك يَبؾ 

ـٌ ، لـفارالؾقؾ وا ـٌ فِل َذلَِؽ َما ُهَق َكائِ
 .َكائِ

فذه الققعة يروي لـا الؼصة لعقان الأحد شفقد  ¶وها هق ذا جابر بـ طبد اهلل 

ُيْطَرُد  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َمَتك َكْتُرُك َرُسقَل اهلل : َفُؼْؾـَا، َسْبُعقَن َرُجاًل مِـَّاَواْجَتَؿْعـَا ، َفْلَتَؿْرَكا»: قائاًل 

َة ويخاُف؟ ـْ ، َفَرَحْؾـَا َحتَّك َقِدْمـَا َطَؾْقِف فِل اْلَؿْقِسؿِ  ،!فِل ِجَباِل َمؽَّ
َفاْجَتَؿْعـَا ِطـَْدُه مِ

ـِ َحتَّك َتَقاَفْقـَا ُتَبايُِعقكِل َطَؾك : َقاَل ، َرُسقَل اهلل َطاَلَم ُكَبايُِعَؽ؟َيا : َفُؼْؾـَا، َرُجٍؾ َوَرُجَؾْق

ْؿِع َوالطَّاَطةِ  َوَطَؾك اْْلَْمرِ ، رِ سرِ َواْلقُ سَوَطَؾك الـََّػَؼِة فِل اْلعُ ، فِل الـََّشاِط َواْلَؽَسؾِ ، السَّ

ـْ اْلُؿـَْؽرِ  ،  َتلُخُذُكْؿ فِقِف َلْقَمُة ََلئِؿٍ ََل  َوَطَؾك َأْن َتُؼقُلقا فِل اهللِ ، بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفِل َط

ا َتْؿـَُعقَن ِمـُْف َأْكُػَسُؽْؿ ، َوَطَؾك َأْن َتـُْصُروكِل إَِذا َقِدْمُت َطَؾْقُؽْؿ َيْثرَِب  َفَتْؿـَُعقكِل ِمؿَّ

«َفُؼْؿـَا إَِلْقِف َفَباَيْعـَاهُ : قال .اْلَجـَّةُ  َولَُؽؿُ ، َوَأْزَواَجُؽْؿ َوَأْبـَاَءُكؿْ 
(2)

. 

، َر َكِؼقبًا َيُؽقُكقَن َطَؾك َقْقِمِفؿْ شَأْخرُِجقا إِلَلَّ ِمـُْؽْؿ اْثـَْل طَ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل لفؿ َرُسقُل اهلل »ثؿ 

                                      

 (.63(، والسؾسؾة الصحقحة )7112(، وابـ حبان )14696( أحؿد )1)

حف إلباين 7112(، وابـ حبان )14696( أخرجف أحؿد )2)  (.63السؾسؾة الصحقحة )يف (، وصحَّ
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 َطَشَر كَِؼقًبا
ْ
ـْ اْلَخْزَرِج  :مِـُْفؿْ ، َفَلْخَرُجقا مِـُْفْؿ اْثـَل

َْوسِ ، تِْسَعٌة مِ ْٕ ـْ ا
«َوَثاَلَثٌة مِ

(1)
. 

مؿـ اكُتِخَب لقؽقن أحد كؼباء إوس  َأُبق ُلَباَبة ْبـ َطْبد الؿـذر َوكان 

فجزى اهلل أصحاب هذه البقعة طـ الؿسؾؿقـ خقًرا، الثالثة
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص زضِ٘ي اهلٔل ٕ عَِدًلاُُت
 
ُّ
يف غزوة بدر الؽربى استخؾػ طؾك الؿديـة طبد اهلل بـ أم  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا خرج الـبل

، التل تحؿؾ جقش الؿسؾؿقـ قؾقؾة الدواب   وكان طدد، لقصؾل بالـاس مؽتقم 

 
ُّ
َؿ الـبل طـد  وطـدئٍذ ضفرت مؽاكة أبل لبابة ، الـاس ُكؾ َثاَلَثٍة َطَؾك َبِعقرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼسَّ

فف بلن جعؾف يتعاقب معف طؾك بعقر واحد ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ويف أثـاء الؿسقر ، حقث شرَّ

 ، وهق:فِْعؾ كبقؾ ضفر مـ خاللف كان ٕبل لبابة 

 ملسو هيلع هللا ىلص زضِ٘ي اهلٔل ُٕ ًعَأدب
ـِ َمْسُعقٍد  ـْ َطْبِد اهلل ْب َوَكاَن ، ُكـَّا فِل َغْزَوِة بَْدٍر ُكؾُّ َثاَلَثٍة َطَؾك َبِعقرٍ »: َقاَل  فَع

ـُ َأبِل َصالٍِب  ُّ ْب
 َرُسقِل اهلل  ¶َأُبق ُلَباَبَة َوَطؾِل

ْ
َفنَِذا َكاَن ُطْؼَبُة َرُسقِل اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلصَزمِقَؾل

َٓ َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص ـُ َكْؿِشل َطـَْؽ  ،اْرَكْب َيا َرُسقَل اهلل: َقا َما َأْكُتَؿا بَِلْقَقى َطَؾك : َفَقُؼقُل  ،َوَكْح

ـْ اْْلَْجرِ ِمـُْؽَؿا، اْلَؿْشِل ِمـِّل «َوَما َأَكا بَِلْغـَك َط
(3)

. 

صقرًة  ¶ويف هذا الؿشفد الجؿقؾ َرَسؿ لـا َأُبق ُلَباَبَة مع طؾل بـ أبل صالب 

، وتعظقؿفؿ لؿؼامف ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل  بديعًة كرى مـ خاللفا أدب الصحابة 

  -أيًضا -كؿا كرى فقف، إلك َجـِْب ُصَقر البطقلة والجفاد
َّ
وهق يعؾؿ البشرية  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

                                      

ـف إلباين وإركاؤوط.15798( أخرجف أحؿد )1)  ( طـ كعب بـ مالؽ، وحسَّ

 (.2/196(، وتاريخ اإلسالم، لؾذهبل )6/261(، وأسد الغابة )2/511( يـظر: آستقعاب )2)

 (.2257(، والسؾسؾة الصحقحة )8817(، والـسائل )4119 ،3965أحؿد )مسـد ( يـظر: 3)
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 .!جؿعاء كقػ يؽقن التقاضع

حتك وصؾ الجقش مـطؼة يؼال لفا  ملسو هيلع هللا ىلصُماَلِزًما لرسقل اهلل  وضؾَّ أبق لبابة 

ْوَحاء  ، الرَّ
ُّ
  ف:فِْعاًل َتْبُرُز مـ خالل ملسو هيلع هللا ىلصوهـاك فعؾ الـَّبِل

ُٞ اهِيبِّ  َٞ ملسو هيلع هللا ىلصثق  بَأٔبٛ ُهباب
  َردَّ 

ُّ
ْوَحاِء لقستخؾػف مؽاكف طؾك الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أبا ُلَباَبَة مـ الرَّ

(1)
فقا لف مـ شرف ، 

  طظقؿ ٕبل لبابة 
ُّ
: مـف بؿـزلة هارون مـ مقسك حقـ قال لف ملسو هيلع هللا ىلصأن يجعؾف الـَّبِل

 .[142]إطراف:   ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 
ُّ
بَسفٍؿ كؿـ َشِفَد بدًرا مـ بدر َضَرَب َٕبِل ُلَباَبَة  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا رجع الـبل

(2)
 ،

ًٓ ٕمر رسقل اهلل  :ففق كلهؾ َبْدٍر تؿاًما وقد كان يتعامؾ بقـ الـاس ، ملسو هيلع هللا ىلصٕكف رجع امتثا

وقد كان اْلَبْعُض يسؿقف َأُبق ُلَباَبَة الَبْدِريُّ  بؾ، معامؾة أهؾ بدر
(3)

. 

 
ُّ
أبا لبابة طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ تؽـ هذه هل الؿرة القحقدة التل استخؾػ فقفا الـَّبِل

طؾقفا طـد خروجف إلجالء يفقد بـل ققـؼاع طـ  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد استخؾػف ، الؿديـة مؽاكف

ِقيِؼ  ملسو هيلع هللا ىلصوطـد خروجف ، الؿديـة يف غزوة السَّ
(4)

. 

  
 
، طؾك الؿديـة فؼط فيف استخالفف مؽاك بَلبِل ُلَباَبَة  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ تـحصر ثؼُة الـبل

قف بعض الؿفام يف الؿعارك فؼد كان يحؿؾ راية بـل طؿرو بـ ، الغزواتو بؾ كان ُيَقل 

ملسو هيلع هللا ىلصطقف يف جقش اإلسالم الذي فتح مؽة مع رسقل اهلل 
(5)

. 

                                      

 (.1/598(، وأسد الغابة )3/348( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.4494(، والؿعجؿ الؽبقر )17987(، والؽربى، لؾبقفؼل )6657( يـظر: مستدرك الحاكؿ )2)

 (.15547(، ومسـد أحؿد )4116( يـظر: صحقح البخاري )3)

 (.2/22(، والطبؼات الؽربى )4/1741( يـظر: آستقعاب )4)

 (.4/1741( يـظر: آستقعاب )5)
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ُٞ سبٍّ  اٍزشٗٗ قٖص
َخـَْساء بِـْت ِخَذاٍم  :امرأًة مـ جقراكف مـ أهؾ ُقباء اسؿفا قد َأَحبَّ أبق لبابة 

م اْلُحبَّ بقـ الرجؾ والؿرأة، وما جاء اإلسالم لقُِؿقُت  إَكَْصاِريَّة، وإن اإلسالم لؿ ُيِحر 

َدَها يف صدور أتباطف، بؾ جاء لقفذهبا ويجعؾفا تسقر يف مسارها الصحقح.، أو الؿشاطر  ُيجؿ 

ـْ َأَحبَّ  ـْ َأْبَقابَِفا، فتاًة فؾَقْسَع لؾزواج مـفافَؿ
ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ ،وْلقلِت الُبُققَت مِ

 .[31]الؿعارج:  ﴾ۉ ې ې

َتَقاَلك يويف كػس التقققت ، تؼدم لخطبة الخـساءي وها هق ذا َأُبق ُلَباَبَة 

ـِ َطْبِد ، الُخطَّاب طؾك أبقفا َجَفا ، اْلُؿـِْذرِ َفَحـَّْت الَخـَْساُء إَِلك َأبِل ُلَباَبَة ْب أما أبقها َفَزوَّ

ـِ َطْقِف  ـْ َبـِل َطْؿِرو ْب
َّٓ َأْن َتُحطَّ إَِلك َأبِل ، الَخـساُء َذلَِؽ  َفَؽِرَهِت ، َرُجاًل مِ وَأَبْت إِ

 ، ُلَباَبةَ 
َّ
َّٓ َأْن ُيْؾِزَمَفا اْلَعْقفِل َفَلَتِت ، ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك اْرَتَػَع َأْمُرُهَؿا إَِلك َرُسقِل اهلل ، َوَأَبك َأُبقَها إِ

 
َّ
ـْ ، يا رسقل اهلل: َفاْشَتَؽْت إَِلْقِف قائؾة ملسو هيلع هللا ىلصالَخـَْساُء الـَّبِل

َجـِل َأبِل َوَأَكا َكاِرَهٌة َرُجاًل مِ َزوَّ

ـِ َطْقِف  َفاَل َحاَجَة : َقاَلْت  ،إَِلْقِؽ اْْلَْمُر : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َوَلْؿ ُيْشِعْركِل، َبـِل َطْؿِرو ْب

 ،َفَلْلِحْؼَفا بَِفَقاَها، ِهَل َأْوَلك بَِلْمرَِها: فؼال لف ،بِقَفاإلك أ ملسو هيلع هللا ىلصَفلرسَؾ َرُسقُل اهلل ، لِل فِقفِ 

ـْ ِشئِْت ، ََل كَِؽاَح َلفُ : لفا ملسو هيلع هللا ىلصوَقاَل َرُسقُل اهلل  ـَ َطْبِد ، اْكؽِِحل َم َجْت َأَبا ُلَباَبَة ْب َفتََزوَّ

ـَ َأبِل ُلَباَبَة ، اْلُؿـِْذرِ  ائَِب ْب «َفَقَلَدْت َلُف السَّ
(1)

. 

 
ُّ
َشْؿَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ تؽـ هذه هل الحالة الػريدة يف طصر الـبقة التل جؿع فقفا الـبل

، فؼد َجاءه رجٌؾ  ـِ ُمقِسٌر : يا رسقل اهلل، طـدكا َيتقؿة َخَطبفا رجالن»: فؼال ،ُمتََحابَّْق

ـِ : ملسو هيلع هللا ىلصَوُمْعِسٌر، وهك َتفَقى الُؿْعِسَر، وكحـ كَفَقى الُؿقِسَر، فَؼاَل َرُسقُل اهلل  لَْؿ َكَر لِْؾُؿتََحابَّْق

«ِمثَْؾ الـَِّؽاِح 
(2)

. 
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ْٞ ُٗد  َْت٘ب
 ملسو هيلع هللا ىلص ويف السـة الخامسة مـ الفجرة كؼض يفقد بـل قريظة العفد مع رسقل اهلل

أَمَر اهلُل ، ثؿ وكػك اهلل الؿممـقـ قتالفؿ، اهلل إحزابففزم ، ا مع جقش إحزابُئقوتؿالَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتاُهْؿ َرُسقُل اهلل » ،أن يتقجف إلك بـل قريظة لقـػذ فقفؿ حؽؿ اهلل تعالك ملسو هيلع هللا ىلصكبقف 

ـَ َلقَْؾةً  ا اْشَتدَّ َحْصُرُهؿْ ، َفَحاَصَرُهْؿ َخْؿًسا َوِطْشِري اْكِزُلقا : قِقَؾ َلُفؿْ ، َواْشَتدَّ اْلباََلءُ  ،َفَؾؿَّ

«ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك ُحْؽِؿ َرُسقِل اهلل
(1)

َْوِس،  ،َرُخقا بَِلبِل ُلَباَبَة يستغقثقن بفص، فَ  ْٕ وكاكقا ُحَؾَػاَء ا

 ، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصَٓ آتِقِفْؿ َحتَّك َيْلَذَن لِل َرُسقُل اهلل »: َفَؼاَل َأُبق ُلبَاَبَة 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص َبَعُثقا إَِلك َرُسقِل اهلل

ـَ َطْبِد اْلُؿـِْذِر َكْسَتِشقُرُه فِل َأْمِركَا أنِ  َقْد َأِذْكُت : لف ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل رسقل اهلل ، ابَْعْث إَِلْقـَا َأبَا ُلَباَبَة ْب

َجاُل ، َفَلَتاُهْؿ َأُبق ُلَباَبَة ، َلَؽ  ا َرَأْوُه َقاَم إَِلقِْف الر  ْبَقاُن ، َفَؾؿَّ َوَجَفَش إَِلقِْف الـ َساُء َوالص 

َٓ َصاَقَة َلـَا ؟ َوَماَذا َتْلُمُرَكا؟ َيا َأَبا ُلَباَبَة َماَذا َتَرى: فَؼاُلقا َلفُ ، َفَرقَّ َلُفؿْ ، َيبُْؽقَن فِل َوْجِففِ  َفنِكَُّف 

دٍ كَ بِاْلِؼتَاِل، َأَتَرى َأْن  ، َحْؾِؼفِ  َوَأَشاَر َأُبق ُلبَاَبَة بَِقِدِه إَِلك، َكَعؿْ : َفَؼاَل ؟ ـِْزَل َطَؾك ُحْؽِؿ ُمَحؿَّ

ْبُح  واْكتابتف حالٌة يحدثـا ، لػعؾف اكتبف أبق لبابة ، ثؿ َوَأَمرَّ َطَؾقِْف َأَصابَِعُف ُيِريِفْؿ َأكَُّف الذَّ

ـَ َطَرْفُت َأك ل َقْد ُخـُْت اهلَل َوَرُسقَلفُ : هبا فقؼقل  .فق اهلل َما َزاَلْت َقَدَماَي َتْرُجَػاِن ِحق

ا اْكَصَرَف َأُبق ُلَباَبَة  ، َوَرَأى َأكَُّف َقْد َأَصاَبْتُف فِْتـٌَة َطظِقَؿةٌ ، ُسِؼَط فِل َيِدهِ  َفَؾؿَّ

َٓ َأْكُظُر فِل َوْجِف َرُسقِل اهلل : َفَؼاَل  َتْقَبًة َكُصقًحا َيْعَؾُؿَفا اهلُل  َحتَّك ُأْحِدَث هلل  ملسو هيلع هللا ىلصَواهلل 

 .ـْ َكْػِسل
 مِ

َفَرَبَط ، َفَرَجَع إَِلك اْلَؿِديـَةِ ، ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َوْجِفِف َوَلْؿ َيْلِت َرُسقَل اهلل  ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ 

ـْ ُجُذوِع اْلَؿْسِجدِ 
َٓ َيَطَل َبـِل ُقَرْيَظَة َأَبًدا َوَطاَهَد اهللَ ، َيَدْيِف إَِلك ِجْذٍع مِ : َوَقاَل ، َأْن 

ا َصـَْعُت َٓ َأْبَرُح َمَؽاكِل َهَذا َحتَّك َيُتقَب اهلُل  َّ مِؿَّ
َٓ َيَراكِل فِل َبَؾٍد ُخـُْت اهلَل ، َطَؾل َو

 .َوَرُسقَلُف فِقفِ 
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ـَ تلخرَطَؾْقِف َأُبق ُلَباَبةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل  ـْ ُحَؾَػائِِف؟: ِحق : َقاُلقا، َأَما َفَرَغ َأُبق ُلَباَبَة ِم

 
ِ
ـِ  َقدِ  ،َيا َرُسقَل اهلل ـْ ِطـِْد اْلِحْص

ـَ َسَؾَؽ ، اْكَصَرَف مِ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َوَما َكْدِري َأْي

ـْ ِطـِْد اْلَؿْسِجِد َفَؼاَل ، ؟َما َكاَن َطَؾْقفِ ، َوَقْد َحَدَث ِْلَبِل ُلبَاَبَة َأْمرٌ 
َيا َرُسقَل : َفَلْقبََؾ َرُجٌؾ مِ

ـْ ُجُذوِع اْلَؿْسِجدِ  ،اهلل
: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َقْد َرَأْيُت َأَبا ُلَباَبَة اْرَتبََط بَِحْبٍؾ إَِلك ِجْذٍع مِ

ْتـَةٌ 
ـْ َمَؽاكِِف ، َوَلْق َجاَءكِل ََلْسَتْغَػْرُت َلفُ ، َلَؼْد َأَصاَبْتُف بَْعِدي فِ َكُف ِم ـْ ُأَحرِّ َفنِْذ َفَعَؾ َهَذا َفَؾ

«َيْؼِضَل اهللُ فِقِف َما َيَشاءُ َحتَّك 
(1)

. 

وكاكت ابـتف تحؾف إذا حضرت ، َمْرُبقًصا يف الؿسجد َأيَّاًما وضؾ أبق لبابة 

إذا أراد أن يذهب لؼضاء حاجتف، أو الصالة
(2)

. 

ـِ كقة ولؿ ، طؾك حالف هذا َكاِدًما وبؼل  مع أكف تصرف مع بـل قريظة بُحْس

ا طسؽريًّا ٕطداء اإلسالميـتبف إلك أكف بذلؽ قد أفشك  ومع ، وما كان يـبغل لف هذا ،ِسرًّ

 
 
ففق مـ ، ملسو هيلع هللا ىلصلَِؿا لف مـ رصقٍد صق ٍب طـده  :ه واستغػر لفرَ ذَ عَ لَ  ملسو هيلع هللا ىلص أكف لق رجع إلك الـبل

 ، أصحاب العؼبة وبدر وأحد والخـدق
ُّ
، يستخؾػف مؽاكف طؾك الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل

يف صقرة كدم طجقب جعؾف يربط كػسف يف  -التقبة الصادقة التل ضفرت طؾقف إٓ أنَّ 

َلْت إشارتف بقده لبـل قريظة ، َأكَْسْتف كؾَّ ما قدم مـ خقر -الؿسجد َأيَّاًما وٓ يبالل وَحقَّ

وهق  ملسو هيلع هللا ىلصحتك أكزل اهلل تعالك تقبتف َطَؾك َرُسقلِف ، إلك َشْبٍح ُمِخقٍػ َيَتَراَءى لف أمام طقـقف

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل »: فتؼقل ،وها هل تحدثـا طـ ذلؽ، ▲ْقِت ُأم  َسَؾَؿَة يف بَ 

َحِر َوُهَق َيْضَحُؽ  ـَ السَّ
تِقَب َطَؾك : َفَؼاَل ، َما ُيْضِحُؽَؽ؟ َأْضَحَؽ اهلُل ِسـََّؽ : َفُؼْؾُت ، مِ

َٓ ُأبَ : َفُؼْؾُت ، َأبِل ُلَباَبةَ  َفُؼْؿُت َطَؾك َباِب ، بََؾك إِْن ِشْئِت : َفَؼاَل ، ؟ُرُه َيا َرُسقَل اهلل بَِذاكَ شَأ

َأْبِشْر، َفَؼْد َتاَب ، َيا َأَبا ُلَباَبةَ : -َوَذلَِؽ َقبَْؾ َأْن ُيْضَرَب َطَؾْقـَا اْلِحَجاُب  -ُحْجَرتِل َفُؼْؾُت 
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ِذي  ملسو هيلع هللا ىلصَٓ َواهلل َحتَّك َيُؽقَن َرُسقُل اهلل : اهلُل َطَؾْقَؽ، َفَثاَر الـَّاُس إَِلْقِف لُِقْطؾُِؼقُه، َفَؼاَل  ُهَق الَّ

ا َمرَّ َطَؾْقِف ، ُيْطؾُِؼـِل بَِقِدهِ  ْبِح َأْصَؾَؼفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ «َخاِرًجا إَِلك َصاَلِة الصُّ
(1)

. 

ـْ َتْقَبتِل، َيا َرُسقَل اهلل»: فَؼاَل 
تِل َأَصْبُت فِقَفا  :إِنَّ مِ َأْن َأْهُجَر َداَر َقْقمِل الَّ

ْكَب َوُأَساكِـََؽ  ِف َصَدَقًة هلل َولَِرُسقلِفِ ، الذَّ ـْ َمالِل ُكؾ 
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َفَؼاَل َرُسقُل ، َوإِك ل َأْكَخؾُِع مِ

ْقُت بِالثُُّؾِث : َقاَل ، ُيْجِزُئ َطـَْؽ الثُُّؾُث ، َيا َأَبا ُلَباَبةَ  «َفَتَصدَّ
(2)

. 

مع قريظة قرآًكا تتعؾؿ مـف إمة  اهلل أكزل يف حادثة أبل لبابة  نَّ إ :وقد ققؾ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: قلف تعالكقوذلؽ يف ، إلك يقم الؼقامة

[27]إكػال:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ 
(3)

. 

ًُٞلاُُت ٞٔ بنَي ٕ اهعوٌٚ  ٗاهتابعنَي اهصشاب
تبقـ مؽاكتف  مقاقػ مع بعض الصحابة   قد كاكت ٕبل لبابة

ـِ اْلَخطَّاِب  :ومـ أشفرها، العؾؿقة لديفؿ ـِ ُطَؿَر ْب  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ما يف الصحقحقـ َط

َواْقُتُؾقا ، اْقُتُؾقا الَحقَّاِت : َيْخُطُب َطَؾك الِؿـَْبِر َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل »: َقاَل  ¶

ـِ َواْلَْبَترَ  َذا الطُّْػَقَتْق
(4)

ُفَؿا،  َٓ : قال، َوَيْستَْسِؼَطاِن اْلَحَباَلك، َيْطِؿَساِن الَبَصرَ  َفنِكَّ َفَؾبِْثُت 

َّٓ َقَتْؾُتَفا ـْ َذَواِت اْلُبُققِت ، َأْتُرُك َحقًَّة َأَراَها إِ
ـُ ، َفَبْقـَا َأَكا ُأَصاِرُد َحقًَّة َيْقًما مِ َمرَّ بِل َزْيُد بْ

ـُ َطْبِد اْلؿُ و ،اْلَخطَّاِب  ، َمْفاًل َيا َطْبَد اهلل: َفَؼاَل  ،َفـَاَداكِل َأُبق ُلَباَبةَ ، ـِْذِر الَبْدِريُّ َأُبق ُلَباَبَة ْب

َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسقَل اهلل : َفُؼْؾُت ،  َتْؼُتْؾَفآَ  ـْ َذَواِت : فَؼاَل ، َأَمَر بَِؼْتؾِِف إِكَُّف َكَفك َبْعَد َذلَِؽ َط

                                      

 (.13529(، والســ الؽربى، لؾبقفؼل )1373دٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل ) :( يـظر1)

 (.3319(، وســ أبل داود )6658(، والحاكؿ )15751( يـظر: أحؿد )2)

 (، وطؾقف أكثر الؿػسريـ.184(، وأسباب الـزول، لؾقاحدي )172لؾسققصل )ص( يـظر: أسباب الـزول، 3)

َكب، ( ِجـٌْس 4) َْبَتر: اْلَحقَُّة اْلَؼِصقَرُة، أو اْلَؼِصقَرُة الذَّ ْٕ ـْ اْلَحقَّاِت َيُؽقُن َطَؾك َضْفِرِه َخطَّاِن َأْبَقَضاِن، وا
أو  مِ

َكِب. يـظر: فتح الباري )  (.11/82َمْؼُطقُطة الذَّ
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 الَعَقامِرُ ، الُبُققِت 
َ
َْبَترِ َوُأمَِر بَِؼْتِؾ ، َوِهل ْٕ ـِ  ،ا ْػَقَتْق َذاِن َيْخطَِػاِن  :َوِذي الطُّ َفنِكَُّفَؿا الؾَّ

«َوَيْطَرَحاِن َما فِل ُبُطقِن الـ َساءِ ، اْلَبَصرَ 
(1)

. 

وقد كان صالب العؾؿ مـ التابعقـ يلتقن أبا لبابة يف بقتف لقحدثفؿ بؿا سؿع مـ 

ـِ اْلَقْرِد ، ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ـْ َطْبِد اْلَجبَّاِر ْب ـَ َأبِل ُمَؾقَْؽَة َيُؼقُل »: َقاَل فَع َقاَل : َسِؿْعُت اْب

ـُ َأبِل َيِزيدَ  ُطَبْقدُ  َبْعـَاُه َحتَّك َدَخَؾ َبْقَتفُ  َمرَّ بِـَا َأُبق ُلَباَبَة : اهلل ْب َفنَِذا ، َفَدَخْؾـَا َطَؾْقفِ  ،َفاتَّ

ـْ  :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل : َفَسِؿْعُتُف َيُؼقُل ، َرثُّ اْلَفْقئَةِ ، َرُجٌؾ َرثُّ اْلَبْقِت  َلْقَس ِمـَّا َم

َـّ بِاْلُؼْرآنِ  ـِ َأبِل ُمَؾْقَؽةَ ، َلْؿ َيَتَغ ْب
ِ
دٍ : َفُؼْؾُت ٓ ـَ ، َيا َأَبا ُمَحؿَّ ـْ َحَس َأَرَأْيَت إَِذا َلْؿ َيُؽ

ْقِت  ـُُف َما اْسَتَطاعَ : َقاَل ؟ الصَّ «ُيَحس 
(2)

. 

َبَقاٌن لتقاضع مسؽـف  «َرثُّ اْلَفْقَئةِ ، َرُجٌؾ َرثُّ اْلَبْقِت َفنَِذا » ويف ققلف طـ أبل لبابة

ْؿِت الذي يـبغل أن يؽقن طؾقف ، وتقاضع مؾبسف وهذا ٓ يتعارض مع ُحْسـ السَّ

ـَ الفقئة، الؿسؾؿ ، فنكؽ ربؿا ترى إكساًكا َيْؾَبُس ثَِقاًبا متقاضعة ومع ذلؽ تراه َحَس

ةِ  الَِح »: ملسو هيلع هللا ىلصال َرُسقُل اهلل فؼد ق، وهؽذا كان َهْدُي الـُُّبقَّ ْؿَت ، إِنَّ اْلَفْدَي الصَّ َوالسَّ

الَِح  ـْ َخْؿَسٍة َوطِ ، الصَّ ْقتَِصاَد ُجْزٌء ِم
ِ
ةِ شَواَل ـَ الـُُّبقَّ ـَ ُجْزًءا ِم «رِي

(3)
. 

ٝٔ ًّٔ آٙأت ٝٔ اهِب٘ َٞأبٛ ُهب يف سٚا  اب
ـَ زيد بـ الخطاب  كاد أبق  لؿا ولدت ُلَباَبُة بِـُْت أبل لبابة طبَد الرحؿـ ب

َغُر َحجِؿ الؿقلقد اكتباَه أبل وقد َلػَت ِص ، وأخذه يف كـػف، لبابة أن يطقر فرًحا بحػقده

 ، لبابة 
 
ما هذا معؽ يا ابا »: قال ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا رآه رسقُل اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلص فذهب بف إلك الـبل

ـُ ابـتل يا رسقل اهلل: فؼال، ؟لبابة فحـؽف ، ِخْؾَؼًة مـف ما رأيُت مقلقًدا قط أصغرَ ، اب

                                      

 (.2233(، ومسؾؿ )3298( يـظر: البخاري )1)

حف إلباين يف صحقح الرتغقب )2257(، والبقفؼل يف الؽربى )1471( أخرجف أبق داود )2)  (.1451(، وصحَّ

ـف إلباين يف صحقح الجامع )2698(، وأحؿد )4761( أخرجف أبق داود )3)  (.1993(، وحسَّ
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 طبَد الرحؿـ، ا فقف بالربكةطود، ومسح طؾك رأسف، ملسو هيلع هللا ىلصرسقُل اهلل 
َ
ـَ زيد مع  فؿا ُرئل ب

 ًٓ «ققم يف صػٍّ إٓ برطفؿ صق
(1)

. 

َْ  اهسسٍٚى ٗقُت ٗسا
 وخؾػائف  ملسو هيلع هللا ىلصيف صحبة رسقل اهلل  وبعد حقاة صقيؾة طاشفا َأُبق ُلَباَبَة 

يرتحؾ مـ الدكقا ، ثؿ فراش الؿقتفقـام طؾك ، يؼػ بف قطار العؿر يف محطتف إخقرة

 .لقؾحؼ بؿـ سبؼف مـ إكصار والؿفاجرة :إلك أول مـازل أخرة

 ، وكاكت وفاتف يف خالفة طثؿان
ٍّ
رضل  يف زمـ معاوية :وققؾ، وققؾ يف خالفة طؾل

اهلل طـفؿ جؿقًعا
(2)

. 

 

 ،عي أتي لثاتَح سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 
  

                                      

 (.6/181(، وهتذيب إسؿاء )2/833) (، وآستقعاب14/258( يـظر: تاريخ دمشؼ )1)

 (.2/196(، وتاريخ اإلسالم، لؾذهبل )6/261(، وأسد الغابة )7/289( يـظر: اإلصابة )2)
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 يُّهاهَح الَثاِهلُأ ُتىأ

 

ٞٔ آخُس ًّ ًاَت ًّ َِ اهصشاب  باهػا
 
 
ـْ َخْقُر الـَّاِس؟ َقاَل »: فؼال ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجٌؾ إلك الـبل ـْ َصاَل ُطْؿُرُه : َيا َرُسقَل اهلل، َم َم

ـَ َطَؿُؾفُ  «َوَحُس
(1)

ـَ َطَؿُؾُف.  ،طؾك مقطد مع صحابل جؾقؾ َصاَل ُطْؿُرهُ ، وها كحـ  َوَحُس

 
ُّ
 . إكف الصحابل العابد الزاهد الؿجاهد َأُبق ُأَماَمَة اْلَباِهؾِل

ًُٕٗكِٚتٕ امُسٕ ََُٗطُبٕ   ٗإضال
 
ُّ
ـِ َوْهِب، اْلَباِهؾِل ـُ َطْجاَلَن ْب َأُبق ُأَماَمةَ  :وكـقتف، هق ُصَديُّ ْب

(2)
. 

متك كان ، أو متك أسؾؿ، أو ولؿ ُتْسِعػـا الؿصادر بذكر قصة إسالم أبل أمامة 

، ولؽـ الذي يظفر مـ استؼراء سقرتف يف كتب الرتاجؿ ملسو هيلع هللا ىلصأول لؼاء بقـف وبقـ رسقل اهلل 

، ملسو هيلع هللا ىلصالبُـقان أثـاء صحبتف لرسقل اهلل  أكف كان رجاًل شابًّا ققيَّ  :ورواياتف يف كتب الحديث

  :فؼد أخرب
 
ـْ َأْكَت َيْقَمئٍِذ؟ َقاَل »: حجة القداع فؼال لف رجؾ ملسو هيلع هللا ىلص أكف شفد مع الـبل : َفِؿثُْؾ َم

ـَ َأِخل -َأكَا ـَ َسـَةً  -َيا اْب ـُ َثاَلثِق ُأَزاِحُؿ اْلبَِعقَر ُأَدْحِرُجُف ُقْربًا إَِلك َرُسقِل اهلل  ،َيْقَمئٍِذ اْب

«ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

ولؽـ بسـد ضعقػ ،طؾك أكف شفد غزوة ُأُحد ، وقد أخرج الطرباين ما يدلُّ 
(4)

. 

بَِبْصَؿتِِف يف كشر ديـ اهلل تعالك، والجفاد يف  ومع ذلؽ فؼد أذهؾـا أبق أمامة 

                                      

حف إلباين يف صحقح الجامع )2331(، والرتمذي )21518( أخرجف أحؿد )1)  (.3297(، وصحَّ

(، 3/1536، ومعرفة الصحابة )(2/736(، وآستقعاب )4/326( يـظر: التاريخ الؽبقر، لؾبخاري )2)

 (.3/361والسقر )

حف إلباين يف الصحقحة )1436(، والحاكؿ )22258( أخرجف أحؿد )3)  (.867(، وصحَّ

 (.3/341( ذكره ابـ حجر يف اإلصابة )4)



 

 

351 

351 

ـْ َيطقف يف بستان سقرتف سقراه بقـ يدي رسقل اهللملسو هيلع هللا ىلص سبقؾف، والتبؾقغ طـ رسقلف  ، فَؿ

ُمتعؾًؿا ُمتلدًبا، وطؾك الؿـابر ويف الحؾؼات خطقًبا وواطًظا وُمعؾًؿا، ويف مقاديـ  ملسو هيلع هللا ىلص

الـاضر شؿقلقة الؿسارطة  لالجفاد مؼاتاًل، وبقـ صريف الـفار صائًؿا، فرتتسؿ أمام طقـ

 .◙اهلل يف حقاة أبل أمامة  ةإلك مرضا

ُٞ ٓٔوٞ ُتِط قبٚو ََٙدٕٙٔوَبا  ٍُ عوٟ 
ـْ َأبِل ُأَماَمَة  إَِلك َقْقمِل َباِهَؾَة َأْدُطَقُهْؿ إَِلك اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَثـِل َرُسقُل اهلل»: َقاَل  َط

ْساَلِم، َفَلَتْقُتُفْؿ َوَقْد َسُؼقا إِبَِؾُفْؿ، َوَأْحَؾُبقَها  َتَباَرَك َوَتَعاَلك، َوَأْطِرُض َطَؾقِْفْؿ َشَرائَِع اإْلِ

ا َرَأْوكِل َقاُلقا ـِ َطْجالنَ َمْرَحًبا : َوَشِرُبقا، َفَؾؿَّ َدي  ْب َأكََّؽ َصَبْقَت  :َبَؾَغـَا: َقاُلقا، ثؿ بِالصُّ

ُجِؾ، ُقْؾُت  ـْ آَمـُْت بِاهلل َوبَِرُسقلِِف، َوَبَعَثـِل َرُسقُل اهلل: إَِلك َهَذا الرَّ
، َوَلؽِ إَِلْقُؽْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص َٓ

ْساَلَم َوَشَرائَِعفُ   .َأْطِرُض َطَؾْقُؽُؿ اإْلِ

ـُ : قال َكَذلَِؽ إِْذ َجاُءوا بَِؼْصَعٍة َدٍم َفَقَضُعقَها َواْجَتَؿُعقا َطَؾْقَفا َيلُكُؾقَها، َفَبْقـََؿا َكْح

، َفُؼْؾُت : َفَؼاُلقا ُم َهَذا َطَؾقُْؽْؿ بَِؿا : َهُؾؿَّ َيا ُصَديُّ ـْ ُيَحر  ـْ ِطـِْد َم
َوْيَحُؽْؿ، إِكََّؿا َأَتْقُتُؽْؿ مِ

َيةُ : َذاَك؟، ُقْؾُت َوَما : َأْكَزَلُف اهلُل َطَؾْقِف، َقاُلقا ْٔ ٱ ٻ ٻ ﴿: َكَزَلْت َطَؾْقِف َهِذِه ا

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ْساَلِم [3]الؿائدة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ، َفَجَعْؾُت َأْدُطَقُهْؿ إَِلك اإْلِ

ُبقكِل َوَزَبُروكِل َوَيلُبقَن، َفَؽذَّ
(1)

. 

ـْ َماءٍ : َفُؼْؾُت َلُفؿْ 
ٍء مِ

ْ
ـْ َكَدُطَؽ : َفنِك ل َشِديُد اْلَعَطِش، َقاُلقا :اْيُتقكِل بَِشل

، َوَلؽِ َٓ

َفاْكَطَؾْؼُت َوَأَكا َجائٌِع َضْؿآُن َقْد َكَزَل بِل َجْفٌد َشِديٌد، َفاْطَتَؿْؿُت : َقاَل  ،َتُؿقُت َطَطًشا

ْمَضاِء فِل َحرٍّ َشِديدٍ   .َوَضَرْبُت َرأِسل فِل اْلِعَؿاَمِة َوكِْؿُت فِل الرَّ

                                      

 (.4/315( أي: هنروين. يـظر: لسان العرب )1)
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ـٍ َلْؿ َفَلَتا ـْ َلَب
ـَ مِـُْف، َوفِقِف َشَراٌب مِ كِل آٍت فِل َمـَامِل بَِؼَدِح ُزَجاٍج َلْؿ َيَر الـَّاُس َأْحَس

ـْ  ،َفَشِرْبُت َوَرَوْيُت  ،َيَر الـَّاُس َأَلذَّ مِـُْف، َفَلْمَؽـَـِل مِـَْفا
َوَطُظَؿ َبْطـِل، َفَحْقُث َفَرْغُت مِ

َٓ وَ  ْرَبةِ َشَرابِل اْستَْقَؼْظُت، َو َٓ َطَرْفُت َطَطًشا َبْعَد تِْؾَؽ الشَّ  َما َططِْشُت َو
ِ
 .اهلل

ـْ ِخَقاِرُكْؿ َوَأْشَرافُِؽْؿ َفَرَدْدُتُؿقُه، َفاْذَهُبقا إَِلْقِف : َفَسِؿْعُتُفْؿ َيُؼقُلقنَ 
ـْ مِ

َأَتاُكْؿ َرُجٌؾ مِ

َراِب َما َيْشَتِفل ـَ الطََّعاِم َوالشَّ
 .َفَلْصِعُؿقُه مِ

َفنِنَّ اهلَل َقْد َأْصَعَؿـِل  :َٓ َحاَجَة لِل فِل َصَعامُِؽْؿ َوَشَرابُِؽؿْ : َفَلَتْقكِل بَِطَعاٍم، فُؼْؾُت : قال

ـْ آِخِرِهؿْ  تِل َأكَا َطَؾقَْفا، َفَلَرْيتُُفْؿ بَْطـِل، َفـََظُروا َفَلْسَؾُؿقا َط «َوَسَؼاكِل، فاكظروا إَِلك اْلَحاِل الَّ
(1)

. 

ِٖيبًِّّ ٗ َٞ ملسو هيلع هللا ىلص َصاٙا اه ًَاً  ألبٛ ُأ
ـْ َأبِل ُأَماَمَة   »: َقاَل  َط

ُّ
، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرآكِل الـَّبِل

َّ
ُك َشَػَتل َما َتُؼقُل َيا َأَبا : َوَأَكا ُأَحر 

ـْ  -َأْفَضَؾ  :أو -َأَفََل َأُدلَُّؽ َطَؾك َما ُهَق َأْكَثُر : ملسو هيلع هللا ىلص فَؼاَل ، َرب ل َأْذُكُر اهللَ : ، ُقْؾُت ؟ُأَماَمةَ  ِم

ْقِؾ؟ ْقَؾ َمَع الـََّفاِر، َوالـََّفاَر َمَع الؾَّ َطَدَد َما َخَؾَؼ، َوُسْبَحاَن  ُسْبَحاَن اهللِ : َأْن َتُؼقَل  ِذْكرَِك الؾَّ

َؿاِء، َوُسْبَحاَن اهلل ِمْؾَء َما فِل  اهلل ِمْؾَء َما َخَؾَؼ، َوُسْبَحاَن اهلل َطَدَد َما فِل اْْلَْرِض َوالسَّ

َؿاِء، َوُسْبَحاَن اهلل َطَدَد َما َأْحَصك كَِتاُبُف، َوُسْبَحاَن اهلل َطَدَد ُكؾِّ َشْلٍء، اْْلَْرِض وَ  السَّ

: َقاَل ، ثؿ َفَلْطظِْؿ َذلَِؽ ، اْلَحْؿُد هلل ِمْثَؾ َذلَِؽ : َوُسْبَحاَن اهلل ِمْؾَء ُكؾِّ َشْلٍء، َوَتُؼقُل 

ـْ َبْعَدكَ  َـّ َطِؼَبَؽ ِم ُؿُف «ُتَعؾِّ
(2)

. 

كر الجامع فاستعذب العبادة وطاش َأُبق ُأَماَمَة  وشرح اهلل لفا  ،مع هذا الذ 

 ، صدره
 
ـِ ، لقدلَّف طؾك باب آخر مـ أبقاب الخقر ملسو هيلع هللا ىلص فذهب إلك الـبل ـْ َرَجاِء ْب فَع

ـِل َطَؾك : َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلص َأَتقُْت َرُسقَل اهلل»: َحْقَقَة أنَّ أبا أمامة قال َطَؿٍؾ َيا َرُسقَل اهلل ُدلَّ

ْقمِ : ملسو هيلع هللا ىلص ُيْدِخُؾـِل اْلَجـََّة، فؼال ُف ََل ِمْثَؾ َلفُ  ؛َطَؾْقَؽ بِالصَّ ـُ َحْقَقةَ ، َفنِكَّ  : َقاَل َرَجاٌء ْب
َ
َفَؿا ُرِئل

                                      

 (.2716(، والسؾسؾة الصحقحة )9918(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )6715( يـظر: مستدرك الحاكؿ )1)

ـ حبان )22144أحؿد )مسـد ( يـظر: 2)  (.2615(، وصحقح الجامع )7931(، والؿعجؿ الؽبقر )831(، واب
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َ فِل َداِرِهْؿ ُدَخاٌن بِالـََّفارِ 
َّٓ ُصقَّاًما، َفَؽاَن إَِذا ُرئِل َٓ َخاِدُمُف إِ َٓ اْمَرَأُتُف، َو  ،َأُبق ُأَماَمَة، َو

«اْطتََراُهْؿ َضْقٌػ َكَزَل بِِفؿْ : قِقَؾ 
(1)

. 

ام َتُتقق لؽؾ ما يؼرهبا إلك اهلل تعالك، وٕكف  وأصبحت كػُس أبل أمامة الذاكر الصقَّ

اكطؾؼ إلقف لقسللف طـ طؿؾ  ملسو هيلع هللا ىلص يعؾؿ أن أطؾؿ الـاس بطرق القصقل إلك اهلل هق رسقلف

َفَؾبِْثُت بَِذلَِؽ َما »: يؼقل آخر يؼطع بف الطريؼ سريًعا إلك اهلل، وها هق أبق أمامة 

َقاِم، َفَلْرُجق َأْن َيُؽقَن َقْد َباَرَك اهلُل : َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلص َأَتْقُتفُ ، ثؿ َشاَء اهللُ  ، َأَمْرَتـَا بِالص 
ِ
َيا َرُسقَل اهلل

ُجقدِ : ملسو هيلع هللا ىلص فَلْخبِْرَكا بَِعَؿٍؾ آَخَر َكْسَتِؼقُؿ َطَؾْقِف َوَكْعَؿُؾُف، فؼالَلـَا فِقِف،  ـْ  ؛َطَؾْقَؽ بِالسُّ َفنِكََّؽ َل

«إَِلَّ َرَفَع اهللُ َلَؽ بَِفا َدَرَجًة، َوَحطَّ َطـَْؽ بَِفا َخطِقَئةً ، َتْسُجَد هلل َسْجَدةً 
(2)

. 

  وهؽذا تلثر أبق أمامة 
 
َؼْت  ملسو هيلع هللا ىلص بقصايا الـبل لف، فؽان إذا صؾع الػجر َحؾَّ

َس الصبُح َيْؾَفُج لساُكف مع  روُحف طـ الدكقا بعقًدا يف رحاب الصائؿقـ، وإذا َتـَػَّ

َـّ الؾبُؾ َخرَّ بقـ يدي ربف يف الساجديـ، فؿا أصقب هذا العقش، وما ، الذاكريـ وإذا َج

ٌة ٓ يعرففا إٓ مـ   ذاقفا.أجؿؾ لحظات تؾؽؿ الحقاة، إهنا لذَّ

ٔٝ ُٕ هوػٔاد  اهلٔل يف ضبِٚى ُسٗب
إن شخصقًة كلبل أَماَمة تسعك بؼؾبفا وَجقارحفا كحق كؾ ما يؼرهبا مـ اهلل تعالك 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿: إذا َمرَّ طؾك مسامعفا ققل رهبا

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

غقر ذلؽ مؿا ، أو [171 -169]آل طؿران:  ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

ه اهلل لؾشفداء مـ كعقؿ، ٓ شؽ أن هذه الشخصقة ستحُؾُؿ بالشفادة وَتُتقق إلقفا.  أطدَّ

                                      

 (.1937(، والسؾسؾة الصحقحة )1533(، والحاكؿ )2221(، والـسائل )32149 ،22141( يـظر: أحؿد )1)

 (.1937(، والسؾسؾة الصحقحة، لأللباين )811لؾطرباين )(، والؿعجؿ الؽبقر، 22141( يـظر: مسـد أحؿد )2)
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 ، َيْحُؾُؿ بذلؽ وبالػعؾ طاش أبق أمامة 
َّ
ُيجفز  ملسو هيلع هللا ىلص فؽان كؾؿا طؾؿ أن الـبل

 ، ثؿ جقًشا لغزوة يؽقن مـ أوائؾ جـد اهلل فقف
 
يسللف أن يدطق اهلل لف  ملسو هيلع هللا ىلص يـطؾؼ إلك الـبل

َيا َرُسقَل اهلل، اْدُع : َفَلَتْقُتُف َفُؼْؾُت ، َجْقًشا ملسو هيلع هللا ىلص َأْكَشَل َرُسقُل اهلل»: ذا يؼقلففا هق ، بالشفادة

َفاَدةِ  ْؿُفْؿ َوَغـِّْؿُفؿْ : َقاَل ، اهلل لِل بِالشَّ ُفؿَّ َسؾِّ َأْكَشَل ، ثؿ َفَغَزْوَكا َفَسؾِْؿـَا َوَغـِْؿـَا، الؾَّ

َفاَدةِ : َغْزًوا َثاكًِقا، َفَلَتْقُتُف َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  ُفؿَّ : َفَؼاَل ، َيا َرُسقَل اهلل، اْدُع اهلل لِل بِالشَّ الؾَّ

ْؿُفْؿ َوَغـِّْؿُفؿْ  َيا َرُسقَل اهلل، إِك ل : َأْكَشَل َغْزًوا َثالًِثا، َفَلَتْقُتُف َفُؼْؾُت ، ثؿ َفَسؾَّْؿـَا َوَغـِْؿـَا، َسؾِّ

تِل َهِذهِ َأَتْقُتَؽ َمرَّ  ـِ َقبَْؾ َمرَّ َفاَدةِ  ،َتقْ َأْن ُيَسؾ َؿـَا  َفَدَطْقَت اهللَ ، َفَسَلْلُتَؽ َأْن َتْدُطَق اهلَل لِل بِالشَّ

َفاَدةِ ، َوُيَغـ َؿـَا َفَسؾِْؿـَا َوَغـِْؿـَا ْؿُفْؿ : َفَؼاَل ، َيا َرُسقَل اهلل َفاْدُع اهلل لِل بِالشَّ ُفؿَّ َسؾِّ الؾَّ

«َفَسؾِْؿـَا َوَغـِْؿـَا: َقاَل ، ؿْ َوَغـِّْؿفُ 
(1)

. 

 
َّ
يـظر بالقحل إلك ما وراء ستقر الغقب فقرى أنَّ اهلل تعالك لؿ  ملسو هيلع هللا ىلص وكلنَّ الـبل

 يؽتب ٕبل أمامة أن ُيؼتؾ أثـاء قتالف يف سبقؾ اهلل، وهذا لقس كؼًصا يف أبل أمامة 

ولؽـفا ِحؽؿُة اهلل، وحالف يف هذا كحال كثقر مـ الصحابة العظؿاء الذيـ أفـقا حقاهتؿ 

  ،يف الجفاد
ُّ
باب إمؾ لؽؾ مـ أراد  ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ ُيْرَزققا الشفادة، ومع ذلؽ فؼد فتح الـبل

ـْ َسَلَل اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلص وإن مات طؾك فراشف، وذلؽ يف ققلف ،أن ُيدرك مـزلة الشفداء َم

َفاَدَة بِ  َفَداِء، َوإِْن َماَت َطَؾك فَِراِشفِ الشَّ َغُف اهللُ َمـَاِزَل الشُّ «ِصْدٍق، َبؾَّ
(2)

. 

ِّٛ أُت  َِمٗأُا ً ،ً
وإن لؿ ُيْسَتْشَفْد أبق ُأَمامَة يف مقاصـ الجفاد التل شفدها َفَحْسبُُف أكف أحد الؿممـقـ 

  ، فؼد خرج أبق أمَامَة الذيـ 
 
وأصحابف يف السـة السادسة مـ  ملسو هيلع هللا ىلص مع الـبل

                                      

 (.769(، وصحقح مقارد الظؿآن، لأللباين )3425(، وابـ حبان )22141( يـظر: أحؿد )1)

 (.1919( أخرجف مسؾؿ )2)
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الفجرة قاصديـ مؽة لؾعؿرة، فاطرتضتفؿ قريش ومـعتفؿ دخقل مؽة، فلرسؾ إلقفؿ 

 
ُّ
  :لقػاوضفؿ ويخربهؿ  طثؿان بـ طػان ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

َّ
 ،لؿ َيجئ لؼتال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل

 وإكؿا جاء لؾعؿرة، فلُ 
ُّ
تحت  ملسو هيلع هللا ىلصشقع بقـ الؿسؾؿقـ أن قريًشا قتؾت طثؿان، فجؾس الـبل

طؾك قتال قريش وبسط يده لقبايعف أصحابفشجرة 
(1)

، وكان مـ الؿسارطقـ 

: يف هذه البقعة ققلف تعالككزل ، و لتؾؽ البقعة البطؾ الؿؼدام أبق أمامة الباهؾل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

ک ﴿: ، وقال سبحاكف[11]الػتح:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 ، فبشَّ [18]الػتح:  ﴾ڻ ڻں 
ُّ
ـْ بَاَيَع »: فؼال ملسو هيلع هللا ىلصرهؿ الـبل ََل َيْدُخُؾ الـَّاَر َأَحٌد ِمؿَّ

َجَرةِ  «َتْحَت الشَّ
(2)

  ، فؽان أُبق ُأمامَة 
 
ـ ؿَّ يا رسقل اهلل، أكا مِ »: ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل لؾـبل

 بايعؽ تحت الشَّ 
ُّ
«َأْكَت ِمـِّل َوَأَكا ِمـَْؽ : ملسو هيلع هللا ىلصجرة، فؼال لف الـبل

(3)
 .لؽ يا أبا أمامة، ففـقئًا 

 ٕٔٗأصشاب َٞاًَٙدع٘ ألبٛ ُأً ملسو هيلع هللا ىلصاهِيٗب 
 
 
ـْ َأبِل ُأَماَمَة اْلَباِهؾِل َوُهَق ُمتَّؽٌِئ َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج َطَؾْقـَا َرُسقُل اهلل»: َقاَل   َط

ا َرَأْيـَاُه ُقْؿـَا، َطًصا َيا َرُسقَل : ُقْؾـَا، بُِعَظَؿائَِفاََل َتْػَعُؾقا َكَؿا َيْػَعُؾ َأْهُؾ َفاِرَس  :َفَؼاَل ، َفَؾؿَّ

ُفؿَّ اْغِػْر َلـَا َواْرَحْؿـَا: َقاَل ، َلْق َدَطْقَت اهلل َلـَا، اهلل َوَأْدِخْؾـَا ، َوَتَؼبَّْؾ ِمـَّا، َواْرَض َطـَّا، الؾَّ

فُ ، اْلَجـَّةَ  ـَ الـَّاِر، َوَأْصِؾْح َلـَا َشْلَكـَا ُكؾَّ ـَا ِم : َفَؼاَل ، َفَؽَلكََّؿا َأْحَبْبـَا َأْن َيِزيَدَكا: َقاَل ، َوَكجِّ

«!؟َأَوَلْقَس َقْد َجَؿْعُت َلُؽُؿ اْْلَْمرَ 
(4)

. 

                                      

ـف إركاؤوط.18911( حديث إشاطة مؼتؾ طثؿان أخرجف أحؿد )1)  (، وحسَّ

حف إلباين يف السؾسؾة الصحقحة )2861)(، والرتمذي 14821( أخرجف أحؿد )2)  (.2161(، وصحَّ

 (.34/61(، وتاريخ دمشؼ، ٓبـ طساكر )3/341( يـظر: اإلصابة، ٓبـ حجر )3)

 (، والؾػظ لف.3836(، وابـ ماجف )22181( أخرجف أحؿد )4)
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َٞ ملسو هيلع هللا ىلصسب اهِيبِّ  ًَ ًَا  ألبٛ ُأ
ـُ رسقَل اهلل بؾ ٓ يؽتؿؾ اإليؿان إٓ بذلؽ، فؼد ، ملسو هيلع هللا ىلص مـ الطبقعل أن ُيحبَّ الؿمم

ـُ َأَحُدُكْؿ َحتَّك َأُكقَن »: ملسو هيلع هللا ىلص قال ـْ َوَلِدهِ ََل ُيْمِم َوَوالِِدِه، َوالـَّاِس ، َأَحبَّ إَِلْقِف ِم

ـَ  «َأْجَؿِعق
(1)

ـْ َمالِِف، َوَأْهِؾِف، »: ، ويف رواية ـُ َأَحُدُكْؿ َحتَّك َأُكقَن َأَحبَّ إَِلْقِف ِم ََل ُيْمِم

ـَ  «َوالـَّاِس َأْجَؿِعق
(2)

. 

َتف ملسو هيلع هللا ىلص ولؽـ ماذا لق أحبؽ رسقُل اهلل أن  -حقـئذٍ  -فَحرٌي بؽ ؟وأضفر لؽ مقدَّ

 .َيطقر قؾُبؽ مـ بقـ جـبقؽ فرًحا

  فقا بـا كستؿع ٕبل أمامة ف
 
وهق ، لف ملسو هيلع هللا ىلص وهق يخربكا بعالمة ُحب  الـبل

ـُ لَُف ، َيا َأبَا ُأَماَمةَ  :بَِقِدي َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذ َرُسقُل اهلل»: يؼقل ـْ َيِؾق ـَ َم ـَ اْلُؿْمِمـِق إِنَّ ِم

«َقْؾبِل
(3)

، ملسو هيلع هللا ىلص سؿعت هذا مـ فؿف نٍ ذُ وصقبك ُٕ ، ملسو هيلع هللا ىلص أمسؽتفا يُد رسقل اهللففـقًئا لقٍد ، 

ـُ لِل َقْؾُبفُ ، َيا َأَبا ُأَماَمةَ »: وقد جاء يف رواية أخرى بؾػظ ـْ َيِؾق ـَ َم ـَ اْلُؿْمِمـِق «إِنَّ ِم
(4)

، فقا 

، وهؽذا العبد ملسو هيلع هللا ىلص ويا هـاء طبٍد ٓن لف قؾُب رسقل اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص سعادة قؾٍب َٓن لرسقل اهلل

«َيلَلُػ َوُيْمَلُػ »: ملسو هيلع هللا ىلص كؿا أخرب رسقل اهلل الؿممـ
(5)

. 

َِ ط٘الٔتٕ يف فت٘سأتّ بفشاْت ًص  اإلضال
َف الخؾقػُة أبق بؽر ، َطَزَم الروُم طؾك قتال الؿسؾؿقـ ملسو هيلع هللا ىلص وبعد مقت رسقل اهلل َفَقجَّ

 اوكان َأَحُد هذه الجققش الزاحػة جقًش ، جققَشف كحق الشام لؼتالفؿ الصديؼ 

                                      

 (.15( أخرجف البخاري )1)

 (.44( أخرجف مسؾؿ )2)

 (.3471ويـظر: السؾسؾة الصحقحة ) (،7655( أخرجف الطرباين يف الؽبقر )3)

حف إلباين يف الصحقحة )22299( أخرجف أحؿد )4)  (.3471(، وصحَّ

 (.426(، والصحقحة )59(، والحاكؿ )9187( يـظر: أحؿد )5)
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ـْ َأَهؿ  أمراء هذا الجقش. ، وكان أبق أمامة يؼقده يزيد بـ أبل سػقان 
 مِ

وكان أول قتال يف هذه ، وجققشفؿ يف بالد الشام متـاثرة، وكاكت أطداد الروم هائؾة

حقث اْجَتَؿَعت بعُض جققش ، الؿعارك طؾك أرض فؾسطقـ بؼقادة أبل أمامة 

ـَ  :الروم ببؾدة يؼال لفا ـْ َأْرِض فَِؾْسطِق
ـُ َأبِل ُسْػَقاَن َأبَا ُأَماَمَة ، اْلَعَربَة مِ َف إَِلْقِفْؿ َيِزيُد ْب َفَقجَّ

 َفَفَزَمُفؿْ 
َّ
ـِ َزْيٍد ، اْلبَاِهؾِل ِة ُأَساَمَة ْب اِم بَْعَد َسِريَّ َل قِتَاٍل بِالشَّ َأَتُقا ، ثؿ َفَؽاَن هذا َأوَّ

ـَ َفَفَزَمُفْؿ َأبُق ُأمَ 
ائِ وقتَؾ بعض طظؿائفؿ -أيًضا -هـاك اَمَة الدَّ

(1)
. 

 الػاتُح بؼقادة 
ُّ
وبعد اكتصار الؿسؾؿقـ يف معركة القرمقك تحرك الجقُش اإلسالمل

َمْرج : لػتح دمشؼ، فـزلقا بؿؽان يؼال لف -آكذاك -أبل طبقدة بـ الجراح 

ِر، فلرسؾ أبق طبقدة  ػَّ سريًة استؽشافقة طددها ثالثة كػر فؼط مـ رجال  الصُّ

، فاكطؾؼقا متسؾؾقـ كحق  الؿفؿات والعؿؾقات الخاصة يؼقدها البطؾ أبق أمامة

 ،أمر أبق أمامة صاحبقف أن يختبئا يف مؽاكقـ مختؾػقـ ببعض الطريؼو أسقار دمشؼ،

وكاكت خطتف أن يتسؾؾ وحده كحق أبقاب الحصـ، فنن ُكِشَػ أْمُره وٓحؼف الروم قام 

ـٌ لفؿ فقرجعق نفقظـق ،صاحباه مـ الؿخابئ يرمقهنؿ بالسفام  .طـ أبل أمامة نأكف َكِؿق

َٞ٘ ُأأُب ا صَِعٚا ُتس٠ ًاَذف  ؟ًاً
ِجْئُت َباَب اْلَبَؾِد َوُهَق .. وسرت َأَكا َوْحِدي َحتَّك .» :ُيحدثـا طـ ذلؽ بـػسف فقؼقل

َْرِض َوَكَزْطُت لَِجاَم ، َوَلْقَس ُهـَاَك َأَحدٌ  ،ُمْغَؾٌؼ فِل الؾَّْقؾِ  ْٕ َفـََزْلُت َوَغَرْزُت ُرْمِحل بِا

ْقُت ، َوَطؾَّْؼُت َطَؾْقِف مِْخاَلَتُف َوَكْؿُت ، َفَرِسل ْلُت َوَصؾَّ َباُح ُقْؿُت َفَتَقضَّ ا َأْصَبَح الصَّ َفَؾؿَّ

ْمِح َفَؼَتْؾُتفُ الْ  اِب َفَطَعـُْتُف بِالرُّ ا ُفتَِح َحَؿْؾُت َطَؾك اْلَبقَّ ، َػْجَر، َفنَِذا َباُب اْلَؿِديـَِة ُيَؼْعِؼُع َفَؾؿَّ

ـْ َأْصَحابِل َضـُّقا ، َرَجْعُت َوالطََّؾُب َوَرائِلثؿ 
ِريِؼ مِ ِذي فِل الطَّ ُجِؾ الَّ ا اْكَتَفْقـَا إَِلك الرَّ َفَؾؿَّ

                                      

 (.2/251(، والؽامؾ يف التاريخ، ٓبـ إثقر )3/416( يـظر: تاريخ الطربي )1)
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ـٌ َأكَُّف  َخرَ ، ثؿ َفَرَجُعقا َطـ ل ،َكِؿق ْٔ َوِجْئُت إَِلك َأبِل ُطَبْقَدَة َفَلْخَبْرُتُف ، ِسْرَكا َحتَّك َأَخْذَكا ا

ـْ َأْمِر ِدَمْشَؼ ، بَِؿا َرَأْيُت 
َفَجاَءُه اْلؽَِتاُب ، َفَلَقاَم َأُبق ُطَبقَْدَة َيـَْتظُِر كَِتاَب ُطَؿَر فِقَؿا َيْعَتِؿُدُه مِ

َفَساُروا إَِلْقَفا َحتَّك َأَحاُصقا بَِفا، بِاْلَؿِسقِر إَِلْقَفاَيْلُمُرُه 
(1)

 .فتحفا اهلل ، ثؿ 

َل أبق أمامة  مع جقش الؿسؾؿقـ لػتح الؼدس وَضؿ  الؿسجد إقصك  ُثؿَّ تحقَّ

َف مع طؿرو بـ العاص ، ثؿ إلك رحاب اإلسالم مـ  فؽان أحدَ ، رصلػتح م َتَقجَّ

 وقد سؽـ أبق أمامة ، ويسطَع يف قؾقب أهؾفا، حؿؾقا كقر اإلسالم لقضلء أرضفا

َتحقل مـفا إلك الشام لقستؼر هبا َوَيبُثَّ طؾقَم الشريعة فقفا، ثؿ مصر َزَمـًا
(2)

. 

ًَثُسأ ٜٗ بعَد    ملسو هيلع هللا ىلصيبِّ ٘ٔت اهُِٖ اهٖدع٘
  وطاش أبق أمامة 

 
َأَخَذ طـف طؾًؿا حتك ، كظؾف ملسو هيلع هللا ىلص مـذ أن أسؾؿ مالزًما لؾـبل

طؾك طاتؼف أماكة التبؾقغ طـ  َحَؿَؾ أبق أمامة  ملسو هيلع هللا ىلص وبعد مقت رسقل اهلل، كثقًرا

ُغقا َطـِّل َوَلْق آَيةً »: ملسو هيلع هللا ىلص طؿاًل بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل «َبؾِّ
(3)

مـ شدة  -، حتك قالقا طـف

ِذي »: -حرصف طؾك ذلؽ ُجِؾ الَّ ُث اْلَحِديَث َكالرَّ َطَؾْقِف ُيَمد ي َما َكاَن َأُبق ُأَماَمَة ُيَحد 

«َسِؿعَ 
(4)

 َبَؾَغف طـ رسقل اهلل، أو رآه، أو ث فقفا بؿا سؿعف، فؽان َيْعِؼُد الؿجالس لُقَحد  

ُؾ السامعقـ أماكة التبؾقغ مـ بعده، ملسو هيلع هللا ىلص ـْ »: فقؼقل لفؿ ،وكان ُيَحؿ 
إِنَّ َهِذِه اْلَؿَجالَِس مِ

وَأَمَركا أْن ، قد َبؾََّغ َما ُأْرِسَؾ بِِف إَِلْقـَا ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل اهللَوإِنَّ ، َوُحَجتف طؾقؽؿ، َبالِغ اهلل إِيَّاُكؿْ 

ـَ َما َتْسَؿُعقنَ ، أٓ وقد َفَعؾـا، ُكَبؾغؽؿ ذلؽ طـف «َفَبؾ ُغقا َطـَّا َأْحَس
(5)

. 

                                      

 (.34/58وتاريخ دمشؼ )(، 7/16( يـظر: البداية والـفاية )1)

 (.34/58(، وتاريخ دمشؼ )6/14(، وأسد الغابة )3/361(، والسقر )2/736( يـظر: آستقعاب )2)

 (.3461( أخرجف البخاري )3)

 (.7/389( الطبؼات الؽربى )4)

 (.3/15(، وأسد الغابة )3/1537(، ومعرفة الصحابة )7/388( يـظر: الطبؼات الؽربى )5)
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«َحب ُبقا اهلَل إَِلك الـَّاِس ُيِحبَُّؽُؿ اهللُ »: يؼقل لتالمذتف وكان 
(1)

. 

َث بشلء طـ رسقل اهلل وكان أبق أمامة  أصبح أول العامؾقـ بف،  ملسو هيلع هللا ىلص إذا َحدَّ

ُث بف طـ رسقل اهلل، ولؼد رأيـا مثال ذلؽ يف حالف مع حديث الصقام  وكان مؿا ُيَحد 

اَلمِ ، إِنَّ َأْوَلك الـَّاِس بِاهلل»: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َبَدَأُهْؿ بِالسَّ «َم
(2)

 ، فؽان أبق أمامة 

د ْبـ ِزَياٍد ، يخرج مـ بقتف لُقَسؾؿ طؾك مـ َلؼَقف طؿاًل هبذا الحديث حتك قال ُمَحؿَّ

 
ُّ
َْلَفاكِل ْٕ َّٓ َسؾََّؿ طؾقف ُكـُْت آُخُذ بَِقِد َأبِل ُأَماَمَة »: ا َفَؿا َطؾِْؿُت ، فال َيُؿرُّ بلحِد إ

اَلمِ   فنذا اكتفك إلك باب داره التَػَت ، َأَحًدا َسَبَؼُف بِالسَّ
َّ
أمركا ، َأْي ابـ أخل: قال، ثؿ إلل

 السالم ملسو هيلع هللا ىلص كبقـا
َ
«أْن ُكْػشل

(3)
. 

إٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ٓ َتبدو أمامف ُفرصة ساكِحة لتبؾقغ ما سؿعف مـ رسقل اهلل وكان 

ـُ َمْعَداَن إذ قال :اغتـؿفا، ومـ أمثؾة ذلؽ َشِفْدُت َولِقَؿًة فِل َمـِْزِل »: ما أخرب بف َخالُد ْب

 
ُّ
َْطَؾك َوَمَعـَا َأُبق ُأَماَمَة اْلَباِهؾِل ْٕ َعاِم َقاَم َفَؼاَل ، َطْبِد ا ـَ الطَّ

ا َأْن َفَرْغـَا مِ َما : َفَؾؿَّ

َعاِم َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص َوَلؽِـ ل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ،ُأِريُد َأْن َأُكقَن َخطِقًبا ـَ الطَّ
: ِطـَْد َفَراِغِف مِ

عٍ اْلَحْؿُد هلل َكثِقًرا  قِف َغْقَر ُمَقدَّ
«َوََل ُمْستَْغـًك َطـْفُ  ،َصقًِّبا ُمَباَرًكا فِ

(4)
ر دطقُة أبل صولؿ تؼت، 

ـُ بؿقطظتف  ،طؾك تبؾقغ الحديث الـبقي فؼط أمامَة  بؾ كان واطًظا بؾقًغا تؾق

 الؼؾقب، وسلقطػ لؽ أن زهرة مـ بستاكف تستـشؼ بؼؾبؽ طبقرها.

ـُ َطامِرٍ   »: قال ُسَؾقُْؿ ْب
ُّ
، َخَرْجـَا فِل ِجـَاَزٍة َطَؾك بَاِب ِدَمْشَؼ َوَمَعـَا َأُبق ُأَماَمَة اْلبَاِهؾِل

 َطَؾك اْلِجـَاَزِة َوَأَخُذوا فِل َدْفـَِفا َقاَل َأُبق ُأَماَمةَ 
َ
ا ُصؾ ل إِكَُّؽْؿ َقْد ، َيا َأيَُّفا الـَّاُس : َفَؾؿَّ

                                      

حف إلباين يف الضعقػة )34/73طساكر يف تاريخ دمشؼ )( أخرجف ابـ 1)  (.1218(، وصحَّ

حف إلباين يف الصحقحة )5197(، وأبق داود )22246( أخرجف أحؿد )2)  (.3382(، وصحَّ

 (.34/54(، وتاريخ دمشؼ )8419(، وشعب اإليؿان )7518( يـظر: الؿعجؿ الؽبقر )3)

حف، وكذل3456( أخرجف الرتمذي )4)  (، والؾػظ لف.7191ؽ الحاكؿ )(، وصحَّ
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ق ئَاِت َأْصَبْحتُْؿ َوَأْمَسْقتُْؿ فِل َمـِْزٍل َتْؼَتِس  َوُتقِشُؽقَن َأْن َتْظَعـُقا ، ُؿقَن فِقِف اْلَحَسـَاِت َوالسَّ

َخِر، َوُهَق َهَذا ْٔ ْؾَؿةِ  َوَبقُْت ، اْلَقْحَدةِ  َبْقُت  -ُيِشقُر إَِلك اْلَؼْبرِ  -مِـُْف إَِلك اْلَؿـِْزِل ا  َوَبْقُت ، الظُّ

ودِ  َع اهلل َوَبقُْت ، الدُّ َّٓ َما َوسَّ قِؼ إِ ـِ َيْقِم اْلِؼقَاَمةِ ، ثؿ الض  َفنِكَُّؽْؿ َلِػل ، ُتـَْؼُؾقَن مِـُْف إَِلك َمَقاصِ

ـْ َأْمِر اهلل َفتَبَْقضُّ ُوُجقهٌ 
ـِ َحتَّك َيْغَشك الـَّاَس َأَمٌر مِ ، ثؿ َوَتْسَقدُّ ُوُجقهٌ  ،بَْعِض تِْؾَؽ اْلَؿَقاصِ

ـُ ، ثؿ ُضْؾَؿٌة َشِديَدةَ َتـْتَِؼُؾقَن مِـُْف إَِلك َمـِْزٍل آَخَر، َفقَْغَشك الـَّاَس 
ُيْؼَسُؿ الـُّقُر، َفقُْعَطك اْلُؿْممِ

: َوُهَق اْلَؿثَُؾ الَِّذي َضَرَب اهلُل فِل كِتَابِفِ ، َفاَل ُيْعَطَقاِن َشْقئًا، َوُيْتَرُك اْلَؽافُِر َواْلُؿـَافُِؼ  ،ُكقًرا

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿

َٓ [41]الـقر:  ﴾ے ۓ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ، َو

ـِ ضَيْستَ  َْطَؿك بَِبَصِر اْلَبِصقِر، َيُؼقُل ، لُء اْلَؽافُِر َواْلُؿـَافُِؼ بِـُقِر اْلُؿْممِ ْٕ َٓ َيْسَتِضلُء ا َكَؿا 

ـَ آَمـُقا ِذي ، [13]الحديد:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: اْلُؿـَافُِؼ لِؾَّ

 
ِ
 ُخْدَطُة اهلل

َ
تِل ُخِدَع بَِفا اْلُؿـَافُِؼ، َقاَل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك َوِهل چ چ چ  ﴿: الَّ

، َفاَل َيِجُدوَن َشْقئًا ،، َفَقْرِجُعقَن إَِلك اْلَؿَؽاِن الَِّذي َقَسَؿ فِقِف الـُّقرَ [142]الـساء:  ﴾چ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ ،َفَقـَْصِرُفقَن إَِلقِْفؿْ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿؟ ُؽؿْ َوكَْغُزوا َمَغاِزيَ  ،َصاَلَتُؽؿْ ُكَصؾ ل  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

«[15 -14]الحديد:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
(1)

. 

، وَرزاكًة يف َمـْطِِؼف، وققًة يف حافظتف، َرَجاحًة يف طؼؾف ولؼد َحبَا اهلل أبا أمامة 

اًذا يف طرضف لؾحديث  مؿا جعؾ لف مؽاكة بقـ أجقال التابعقـ جعؾتفؿ ، وبقاكفوأسؾقبًا أخَّ

ففذا َأَحُد تالمذتف ُسَؾقَْؿاُن ، ويعرفقن لف َقْدَره حتك بعدما بؾغ مـ الؽِبَِر ِطتِقًّا ،ُيْؼبؾقن طؾقف

ـُ َحبِقٍب يؼقلا فؾؿا َمررُت بحؿص دخؾت إلك سققفا أشرتي ما ٓ  ،خرجُت غازًيا»: ْب

                                      

 (.1115( أخرجف البقفؼل يف إسؿاء والصػات )1)
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ل دخؾُت فركعُت ركعتقـ، لق أك  : بالؿسافر طـف، فؾؿا كظرت إلك باب الؿسجد قؾُت  اءَ ـَ غَ 

فؾؿا دخؾُت كظرُت إلك ثابت بـ معبد وابـ أبل زكرياء ومؽحقل، فؾؿا رأيتفؿ أتقتفؿ 

لق قؿـا إَِلك َأبِل أمامة صاحِب َرُسقل اهلل : ثؿ قال مؽحقل ،ثـا شقئًافجؾسُت إلقفؿ فتحدَّ 

فسؾؿـا طؾقف، فرد السالم، ، فؼؿـا جؿقًعا حتك أتقـاه: وسؿعـا مـف، قال ،فلديـا مـ حؼف ملسو هيلع هللا ىلص

ا  -فنذا شقخ قد رقَّ وَكبَِر، فنذا طؼؾف ومـطؼف أجؾد مؿا كرى مـ مـظره، َفَؼاَل َمْؽُحقٌل  َلؿَّ

«َلَؼْد َدَخْؾـَا َطَؾك َشقٍْخ ُمْجتَِؿِع اْلَعْؼؾِ : -َخَرْجـَا
(1)

. 

ٍة َفَغِضَب شقئًا َفَرَأى فِل ُسقُقفِـَا »: قال سؾقؿانُ  ـْ ِحْؾقَِة فِضَّ
َلَؼْد َفتََح اْلُػتُقَح َقْقٌم : َوَقاَل  ،مِ

ةِ  َهِب َواْلِػضَّ ـَ الذَّ
كُُؽ ، َما َكاَن ِحْؾقَُة ُسقُقفِِفْؿ مِ ْٔ ـِ ا َوَلؽِ

(2)
  

ُّ
«َواْلَحِديُد َواْلَعاَلبِل

(3()4)
. 

َثفؿ طـ جقش اأكف لؿا رآهؿ مـ أجـاد : ومـ فؼفف  لؿسؾؿقـ الػاتح حدَّ

 أنَّ أبا ُأمامةَ » :فعـ ُسَؾقَْؿاَن بْـ َحبِقٍب ، بؿا يـػعفؿ ويـاسب ما هؿ فقف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

َثفؿ أنَّ رسقل اهلل  ـٌ َطَؾك اهلل : قال ملسو هيلع هللا ىلصحدَّ َرُجٌؾ َخَرَج َغاِزًيا فِل َسبِقِؾ : َثََلَثٌة ُكؾُُّفْؿ َضاِم

ـٌ َطَؾك  َـّةَ اهلل، َفُفَق َضاِم ـْ َأْجرٍ ، أو اهلل َحتَّك َيتََقفَّاُه َفقُْدِخَؾُف الَْج ُه بَِؿا َكاَل ِم َغـِقَؿٍة، ، أو َيُردَّ

اُه َفقُْد  ـٌ َطَؾك اهلل َحتَّك َيتََقفَّ ـْ ، أو ـَّةَ جَؾُف الْ خَوَرُجٌؾ َراَح إِلَك الَْؿْسِجِد، َفُفَق َضاِم ُه بَِؿا َكاَل ِم َيُردَّ

ـٌ َطَؾك اهللسَؾ بَقْتَُف بِ خٌؾ دَ جَورَ َغـِقَؿٍة، ، أو رٍ جأَ  «ََلٍم، َفُفَق َضاِم
(5)

. 

 ٕ أتًّ كساً
ـِ َجابٍِر َقاَل  ـِ َيِزيَد ْب ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ ُة َأبِل ُأَماَمَة َقاَلْت : َط َٓ َثْتـِل َمْق َكاَن َأُبق »: َحدَّ

َدَقَة َوَيْجَؿُع َلَفا َوَما َيُردُّ َسائِاًل َوَلْق بَِبَصَؾةٍ   ُأَماَمةَ  ٍء شب، أو بَِتْؿَرةٍ ، أو ُيِحبُّ الصَّ
ْ
ل

                                      

 (.2/1122(، وتاريخ اإلسالم، لؾذهبل )24/68(، وتاريخ دمشؼ )3/15( يـظر: أسد الغابة )1)

 (.1/182الرصاص، كؿا يف الـفاية ) :هق ُؽ ( أكُ 2)

: قال أبق الحسـ الؼطان: هق3)
ُّ
 (.2817، كؿا يف رواية ابـ ماجف )الَعَصب :( اْلَعاَلبِل

 (، والؾػظ لف.2817(، وابـ ماجف )2919( أخرجف البخاري )4)

حف إلباين وإركاؤوط.499(، وابـ حبان )2494( أخرجف أبق داود )5)  (، وصحَّ
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َّٓ َثاَلَثُة َدَكاكِق ِف َوَما ِطـَْدُه إِ ـْ َذلَِؽ ُكؾ 
ا ُيْمَكُؾ، َفَلَتاُه َسائٌِؾ َذاَت َيْقٍم َوَقِد اْفَتَؼَر مِ َر َفَسَلَلُف مِؿَّ

َفَغِضْبُت : َأَتاُه َسائٌِؾ َفَلْطَطاُه ِديـَاًرا َقاَلْت ، ثؿ َأَتاُه َسائٌِؾ َفَلْطَطاُه ِديـَاًرا، ثؿ ِديـَاًراَفَلْطَطاُه 

لَ : َلْؿ َتْتُرْك َلـَا َشقًْئا، َقاَلْت : َوُقْؾُت  ْفِر َأْيَؼْظُتُف َفَتَقضَّ ا ُكقِدَي لِؾظُّ ، َفَقَضَع َرْأَسُف لِْؾَؼائَِؾِة، َفَؾؿَّ

ْضُت َوَجَعْؾُت َلُف َطَشاًء  َراَح ثؿ  إَِلك َمْسِجِدِه، َفَرَفْؼُت َطَؾْقِف َوَكاَن َصائًِؿا، َفَتَؼرَّ

َد َلفُ  ،َوَأْسَرْجُت َلُف ِسَراًجا َُمف 
ِ
َفنَِذا بَِذَهٍب َفَعَدْدُتَفا َفنَِذا َثاَلُثِؿاَئِة  ،َوِجئُْت إَِلك فَِراِشِف ٕ

ذِ : فُؼْؾُت  ،ِديـَارٍ  َّٓ َوَقْد َوثَِؼ بَِؿا َخَؾَػ، َفَلْقَبَؾ َبْعَد اْلِعَشاءِ َما َصـََع الَّ ا َرَأى  ،ي َصـََع إِ َفَؾؿَّ

ؿَ  َراَج َتَبسَّ َدَة َوَرَأى الس 
ـْ ِطـِْدِه، َقاَلْت : َوَقاَل  ،اْلَؿائِ

َفُؼْؿُت َطَؾك َرْأِسِف َحتَّك : َهَذا َخْقٌر مِ

ك ، َوَلْؿ ُتْخبِْركِل َفَلْرَفْعَفا ،َهِذِه الـََّػَؼَة َسبِقَؾ َمْضَقَعةٍ  َيْرَحُؿَؽ اهلُل َخؾَّْػَت : َفُؼْؾُت  ،َتَعشَّ

ا َأْن َرآُه َفِرَح َواْشتَدَّ  ،َفَرَفْعُت اْلِػَراَش : َقاَلْت ، َما َخؾَّْػُت َشْقًئا؟ َوَأيُّ َكَػَؼةٍ : َقاَل  َفَؾؿَّ

ُبُف، َقاَلْت  ـُ َجابِرٍ  .َفُؼْؿُت َفَؼَطْعُت ُزكَّاِري َوَأْسَؾْؿُت : ُتَعجُّ َفَلْدَرْكُتَفا فِل َمْسِجِد : َقاَل ابْ

ـَ َواْلَػَرائَِض  ـَ َ ُتَعؾ ُؿ الـ َساَء اْلُؼْرآَن َوالسُّ
ـِ  ،ِحْؿَص َوِهل ي َـّ فِل الد  ُفُف «َوُتَػؼ 

(1)
. 

َٚااهُبػَس٠ يف احلٚ ٍهُل ٝٔ اهٗدُ  ا
 
ُّ
  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :-طـ أولقائف -طـ ققل اهلل تعالك ملسو هيلع هللا ىلص ُسئَؾ الـَّبل

ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال، [64]يقكس:  الَِحُة َيَراَها الُؿْمِم ْؤَيا الصَّ «ُتَرى َلفُ ، أو ِهَل الرُّ
(2)

.  

 لف.  فاكظر إلك هذه البشارة الجؿقؾة التل يحؿؾفا أحد تالمذة أبل أمامة 

ـْ ُسَؾْقؿ ْبـ َطامٍِر َقاَل  إِك ل ، ُأَماَمةَ َيا َأَبا : َفَؼاَل  َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َأبِل ُأَماَمَة »: ط

 َمـَامِل َأنَّ اْلَؿاَلئَِؽَة ُتَصؾ ل َطَؾْقَؽ ُكؾََّؿا َدَخْؾَت 
َ
َؿا ُقْؿَت، ، َوُكؾََّؿا َخَرْجَت ، َرَأْيُت فِل َوُكؾَّ

َوَأْكُتْؿ َلْق ِشْئُتْؿ َصؾَّْت  ،الؾَُّفؿَّ غػًرا َدُطقكَا َطـُْؽؿْ : َوُكؾََّؿا َجَؾْسَت، َقاَل َأُبق ُأَماَمَة 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿: َقَرأَ ، ثؿ َطَؾْقُؽُؿ اْلَؿاَلئَِؽةُ 

                                      

 (.3/315(، ويـظر: تاريخ اإلسالم، لؾذهبل )11/129( أخرجف أبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء )1)

حف إلباين وإركاؤوط.3898(، وابـ ماجف )2275رتمذي )( أخرجف ال2)  (، وصحَّ
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يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

«[43 -41]إحزاب:  ﴾مث ىث
(1)

. 

َْ ٗقُت اهسسٚى  ٗسا
وترك  ،يف ضؾ اإلسالم َرَحَؾ طـ الدكقا وبعد حقاة صقيؾة طاشفا أبق أمامة 

، سقريا، أو فؽؾؿا رأيَت مسؾًؿا مـ مصر، فقفا َبْصَؿًة بارزًة معروفًة إلك يقم الـاس هذا

، سؿعَت إذان مرفقًطا طؾك مآذن تؾؽ البؼاع، أو فؾسطقـ، أو لبـان، أو إردنأو 

ـْ حؿؾقا كقَر اإلسالم إلك أهؾ هذه البالد تذكرَت أن أبا أمامة  فضاًل ، كان أحد َم

 .ا إٓ وجدَت فقف حديثًا يرويف أبق أمامة ٓ تؽاد تػتح كتابًا إسالمقًّ طـ أكؽ 

َـّ أكثَر أهؾ العؾؿ طؾك ، ن وفاتف كاكت سـة إحدى وثؿاكقـ مـ الفجرةإ :وققؾ ولؽ

أكف مات سـة ِستٍّ وثؿاكقـ
(2)

. 

ـُ َحَجٍر  أكف مات ولف مـ الُعؿر مائة وستُّ سـقـ ♫وقد ذكر اب
(3)

، وهذا هق 

 الراجح 
 
حجة القداع وهق ابـ ثالثقـ سـة ملسو هيلع هللا ىلص فؼد َثَبَت أكف حجَّ مع الـبل

(4)
، وكاكت 

، أكف مات بعدها بستٍّ وسبعقـ سـة :والراجح، حجة القداع سـة طشٍر مـ الفجرة

ـُ َحَجٍر يف اإلصابة.  فقؽقن ِسـُّف آكذاك كؿا ذكر اب

ريـ فؼد كان  طالًؿا وُمعؾًؿا ، لؽـف أفـك حقاتف يف صاطة اهلل، مـ الُؿَعؿ 

ـَ طؿُؾف. ،وخقر الـاس مـ صال ُطؿره، وطابًدا وُمجاهًدا حتك أتاه القؼقـ  وَحُس

وصؾك ، وقد ارتجت أرجاؤها لؿقتف، بالشام يف مديـة حؿص وكان مقتف 

                                      

حف ابـ حجر يف اإلصابة )3117(، والبقفؼل يف الدٓئؾ )3565( أخرجف الحاكؿ )1)  (.3/341(، وصحَّ

 (.16/117(، والقايف بالقفقات )3/195(، والثؼات )4/359(، والسقر )7/736( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

 (.3/341اإلصابة )( يـظر: 3)

 (.867(، والسؾسؾة الصحقحة )1436(، والؿستدرك )22258( يـظر: الؿسـد )4)
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وهق آخر مـ مات مـ الصحابة بالشام، فـ هبادُ ، ثؿ طؾقف الؿسؾؿقن
(1)

. 

العظقؿ أبل أمامة الباهؾل طؾك تؼصقري يف أقدم اطتذاري لؾصحابل : ويف الختام

فؼد وضعُت يف هذه الرتجؿة َقَطراٍت معدوداٍت اكتػقُت هبا مـ بحر سقرتف ، حؼف

 وذلؽ خشقة اإلصالة. :العؿقؼ القاسع

 

 ،عي أتي ُأَهاَهَح سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 

  

                                      

 (.34/59(، وتاريخ دمشؼ )3/1536(، ومعرفة الصحابة )2/736( يـظر: آستقعاب )1)
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 ِجالُوِغيش يِذ تيلالَىليُذ تُي الى

 

ٛٗ امل  ٔادُساهفدا٢
إنَّ مِداد الؼؾؿ يرسؿ طؾك هذه السطقر كؾؿاٍت تحقي يف صقاهتا سقرة رجٍؾ مـ 

فؼد صغْت شفرة  :ْع صقُتُف يف إكحاء، ولؿ ُتَسؾَّْط طؾك حقاتف إضقاءذِ العظؿاء، لؿ يَ 

 أبقف وأخقف طؾك شفرتف، فضاطت وسط الزحام سقرُتف.

 الؿفاجر 
ُّ
 الػدائل

ُّ
ـِ اْلُؿِغقَرِة  :إكف الصحابل ـُ اْلَقلِقِد ْب  .اْلَقلِقُد ْب

 ُبٕامُسٕ ُٗط
ـِ اْلُؿِغقَرةِ  ـُ اْلَقلِقِد ْب .، هق اْلَقلِقُد ْب

ُّ
، الُؼَرشل

ُّ
 الَؿْخُزومل

ـُ اْلُؿِغقَرِة الؿشرك الؿعروف، واختُ  :وأبقه هق : ؾػ يف اسؿ أمف، فؼقؾاْلَقلِقُد ب

 طاتؽة بـُت َحْرَمؾة.، أو آمـة: ُأمقؿة بـُت الَقلقد بـ ُغشل، وققؾ

أمُّ و، وأخقه ٕبقف هق الصحابل الجؾقؾ، والػارس الـبقؾ خالد بـ القلقد 

زوج العباس بـ طبد خالد هل العصؿاء بـت الحارث أخُت لبابة بـت الحارث 

 
 
 . ملسو هيلع هللا ىلص الؿطؾب طؿ الـبل

ـُ طؿف هق فرطقن هذه إمة ورأس الؽػر يف زماكف طؿرو بـ هشام بـ الؿغقرة  واب

 
ُّ
أبا جفؾ :ملسو هيلع هللا ىلصالذي أصؾؼ طؾقف الـبل

(1)
. 

                                      

(، ومعرفة الصحابة 6/484(، واإلصابة )4/1558(، وآستقعاب )4/121( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

(3/935.) 
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 ٕعّ ُػأٔت ُبرْٝ
بـق َمْخزوم،  :وهؿ ،كشل القلقد يف أحضان بقت مـ أطرق بققت قريش كسًبا وشرًفا

ًٓ وأطزهؿ ولًدا وهل حؼقؼٌة شفد هبا  وكان أبقه سقد مؽة يف زماكف، ومـ أكثر الـاس ما

[12-11]الؿدثر:   ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿: الؼرآُن يف ققلف تعالك
(1)

. 

، ويعقش بقـ شباب مؽة حقاة الؿرتفقـ، وطؾك هذا َشبَّ القلقُد يتؿتع بثراء أبقف الػاحش

ـ إخالق الحؿقدة والشجاطة والػروسقة.إلك جـب ما يتعؾؿف   أبـاُء الـبالء العرب م

َِ ُتػِسُق عوٟ أزِض َٞ مشُظ اإلضال  ًل
 
َّ
بعاصػة  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أشرقت شؿُس اإلسالم طؾك أرض مؽة واجفت قريٌش الـبل

وقد فضح ، وكاَصَبُف ُكَبراُء بـل مخزوم العداء كِْبًرا واستعالءً ، مـ الؽػر والتؽذيب

 »: جفؾ حقـ قالحؼقؼتفؿ أبق 
ِ
َْطَؾُؿ َأنَّ َما َيُؼقُل َحؼٌّ  َواهلل َٕ  َقاُلقا، إِك ل 

ٍّ
َـّ َبـِل ُقَصل

: َوَلؽِ

َقاءُ : َقاُلقا، ثؿ َكَعؿْ : َفُؼْؾـَا، فِقـَا الـَّْدَوةُ : َفَؼاُلقا، َكَعؿْ : َفُؼْؾـَا ،فِقـَا اْلِحَجاَبةُ  : َفُؼْؾـَا، فِقـَا الؾ 

َؼاَيةُ فِقـَا : َقاُلقا، َكَعؿْ  َكُب ، ثؿ َكَعؿْ : َفُؼْؾـَا، الس  ِت الرُّ ، َأْصَعُؿقا َوَأْصَعْؿـَا َحتَّك إَِذا َتَحاكَّ

 : َقاُلقا
ٌّ
 ، مِـَّا َكبِل

ِ
«َٓ َأْفَعُؾ  َواهلل

(2)
. 

 
 
فؾق أراد اهلل ذلؽ لـزلف ، أما وجد اهلل غقرك لقـزل طؾقف هذا الؼرآن: ملسو هيلع هللا ىلص وقالقا لؾـبل

، طؾك طروة بـ مسعقد الثؼػل طظقؿ الطائػ، أو مؽة طؾك القلقد بـ الؿغقرة طظقؿ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿: ؾف الؼرآُن طـفؿ يف ققلف تعالكوهذا ما سجَّ 

﮺  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁          

[32 -31]الزخرف:  ﴾        ڭ
(3)

. 

                                      

 .( بسـد صحقح طـ ابـ طباس 3872يـظر: ما أخرجف الحاكؿ ) (1)

حف إلباين يف صحقح السقرة )35829( أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )2)  (.162(، وصحَّ

 (.4/511(، والبغقي )7/216يـظر: تػسقر ابـ كثقر ) (3)
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فؾؿا سؿع كالم ، بـ الؿغقرة لقـاضره كبقَرهؿ القلقدَ  ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ أرسؾقا إلك الـبل

فتذوق حالوة  ،وتال طؾقف الؼرآن العظقؿ وكان رجاًل فصقًحا بؾقًغا شاطًرا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

، قؾبف حتك كاد أن ُيسؾؿ إٓ أن الشقطان أبا جفؾ فتـف وحاد بف طـ الطريؼ ورقَّ ، الؽؾؿات

فقؼقل ، بـ الؿغقرة وها هق ابـ طباس يؼص طؾقـا ما كان مـ أمر زوج خالتف القلقد

 :«إ 
 
ـَ اْلُؿِغقَرةِ َجاَء إَِلك الـَّبِل َفبََؾَغ َذلَِؽ ، َفَؽَلكَُّف َرقَّ َلفُ ، َفَؼَرَأ َطَؾقِْف اْلُؼْرآنَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ اْلَقلِقَد ْب

ًٓ ، َيا َطؿُّ : َفَلَتاُه َفَؼاَل ، َأبَا َجْفؾٍ  : َقاَل ؟ َلؿَ : َقاَل ، إِنَّ َقْقَمَؽ َيَرْوَن َأْن َيْجَؿُعقا َلَؽ َما

ًدا لِتُْعِرَض لَِؿا قَِبَؾُف، َقاَل  :لِقُْعُطقَكفُ  ـْ َأْكثَِرَها : َفنِكََّؽ َأَتقَْت ُمَحؿَّ
َقْد َطؾَِؿْت ُقَرْيٌش َأك ل مِ

 ًٓ ًٓ َيبُْؾُغ َقْقَمَؽ َأكََّؽ ُمـْؽٌِر َلفُ : َقاَل ، َما َأُققُل؟،  َوَماَذا: َقاَل ، َأكََّؽ َكاِرٌه َلفُ ، أو َفُؼْؾ فِقِف َقْق

 
ِ
َْشَعاِر مِـ ل َما فِقُؽْؿ َرُجٌؾ َأْطَؾؿُ  َفَقاهلل ْٕ َٓ َأْطَؾؿُ ، بِا َٓ بَِؼِصقدِ  هِ بَِرَجزِ  َو َٓ بَِلْشَعاِر ، مِـ ل هِ َو َو

ـ    ، اْلِج
ِ
 شقئًا َما ُيْشبُِف الَِّذي َيُؼقُل  َواهلل

ِ
ـْ َهَذا، َوَواهلل

َوإِنَّ ، ةً إِنَّ لَِؼْقلِِف الَِّذي َيُؼقُل َحاَلوَ  مِ

، َوإِكَُّف َلَقْحطُِؿ َما َتْحَتفُ ، َوإِكَُّف َلقَْعُؾق َوَما ُيْعَؾك، ُمْغِدٌق َأْسَػُؾفُ  ،َطَؾقِْف َلَطاَلَوًة، َوإِكَُّف َلُؿثِْؿٌر َأْطاَلهُ 

َر َقاَل َفَدْطـِل َحتَّك : فَؼاَل القلقد، َٓ َيْرَضك َطـَْؽ َقْقُمَؽ َحتَّك َتُؼقَل فِقفِ : َقاَل  ا َفؽَّ َر، َفَؾؿَّ : ُأَفؽ 

ـْ َغْقِرهِ  ،َهَذا ِسْحٌر ُيْمَثرُ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿: َفـََزَلْت  ،َيْلُثُرُه مِ

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ىت يت جث

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

«[27-11]الؿدثر:  ﴾چ چ چ
(1)

. 

القلقد بـ القلقد وهق يف َحْقرٍة طـد رؤيتف ٕبقف وهق ُيمثُر  :وكلين ببطؾ قصتـا

 الباصؾ طؾك الحؼ الُؿبقـ الذي رآه وسؿعف.

                                      

حف إلباين يف صحقح السقرة )3872أخرجف الحاكؿ ) (1)  (.159(، وصحَّ
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كقػ ُٕكاس بإمس الؼريب : وكلين بسمال يرتدد بداخؾف وهق يف َصْؿٍت طؿقؼ

ُهؿ :باتقا يؼقلقن قد أصبحقا الققَم ، ويؾؼبقكف بإمقـ، محؿٌد أصدُق الـاِس وأبرُّ

 .!إكف تـاقٌض طجقب ،!؟ساحٌر كذاب :يؼقلقن طـف

وهق يرى ، وتراوده التساؤٓت، تعؾقه الَحقرةُ ، وضؾ القلقُد طؾك هذا الحال

ففذه ابـُة ، ويتَّبعقكف ملسو هيلع هللا ىلصوأقرب الـاس إلقف يممـقن بؿحؿد ، الؿسؾؿقـ تتزايد أطدادهؿ

كؿا ، وطؾؿ بنسالمفؿا، وزوُجفا قد أسؾؿا (أم سؾؿة)طؿف هـد بـُت أبل أمقة بـ الؿغقرة 

وبنسالم صاحب طؿره طقاش بـ أبل ، طؾؿ بنسالم ابـ طؿف سؾؿة بـ هشام بـ الؿغقرة

 وكاكت أمُفؿا ابـة طؿف، وغقرهؿ. ،ربقعة، وكذلؽ بنسالم طؿَر بـ الخطاب وأخقف زيد

ه كؾؿا ماَل قؾُبف كحق اإلسالم وجد أمامف جداًرا ُص وكان القلقد  ؾًبا مـقًعا َيُصدُّ

 .ويؿـعف متؿثاًل يف أبقف وأخقف وطشقرتف

 ، ثؿ هؾؽ أبقه كافًرا
ُّ
وأقامقا طؾك ، والؿسؾؿقن إلك الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلص وهاجر الـبل

 :حتك جاءت، أرضفا دولة اإلسالم

ُٝ بدٍز اهُلرَب٠  غصٗ
ولؿ يخرْج أخقه ، الؿشركقـ لؼتال الؿسؾؿقـ وقد خرج القلقُد فقفا بقـ صػقف

 ٕكف َبؼل يف طدد مـ قريش يحرسقن مؽة مـ أي غارة. :خالدٌ 

ركقـ، وُهِزمت قريٌش هزيؿة ساحؼة، ووقع شوقد كصر اهلل الؿسؾؿقـ طؾك الؿ

 القلقُد يف إسر مع طدد مـ الؿشركقـ.

ًّٔ ِٓا َك ُٗٞ  اُت اهبداٙ
  -كعؿ

ِ
مـ هـا كاكت البدايُة حقـ رأى القلقُد اإلسالَم بصقرتف الحؼقؼقة  -واهلل

 
 
والؿسؾؿقـ بإسرى الؿشركقـ الذيـ أذاققهؿ يف مؽة  ملسو هيلع هللا ىلص متجسًدا يف رحؿة الـبل

وبعد ذلؽ يرون ، جاءوا لؼتالفؿ، ثؿ ألقان العذاب، وأخرجقهؿ مـ أرضفؿ وأمقالفؿ
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 مـفؿ رحؿًة وإحساًكا طـدما َتُؿرُّ كؾؿاُت 
 
الرقراقُة طؾك مسامع الجؿقع وهق  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

«اْسَتْقُصقا بِاْْلَُساَرى َخْقًرا»: يؼقل
(1)

، فؾؿ َيَروا تعذيًبا وٓ إهاكًة وٓ تقبقًخا، بؾ 

حؿؾفؿ الؿسؾؿقن طؾك دواهبؿ وَمَشقا هؿ طؾك أقدامفؿ، وإذا حان وقت الطعام 

ملسو هيلع هللا ىلص آثروهؿ طؾك أكػسفؿ طؿاًل بقصقة رسقل اهلل
(2)

 ، ثؿ 
َّ
وهق يتؾق  ملسو هيلع هللا ىلص َيسؿُع الـبل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: طؾقفؿ ما أكزلف اهلل تعالك مـ الؼرآن يف شلهنؿ يف ققلف تعالك

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 ، فؿا أروطَ [71]إكػال:  ﴾ٹ ٹ ٹ
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص فا مـ صقرة َحقٍَّة ُمْبفرٍة رَسؿفا الـبل

 لُتَعربَ وحدها طـ دطقة الحؼ التل جاء هبا اإلسالم العظقؿ.  صحاُبفأو

راع التل كاكت صوَخَؿَدْت كقراُن ال، فذهبْت طـ القلقد الَحْقَرُة التل كاكت تراوده

يػتح بقده بقابة قؾبف لقدخؾ اإلسالُم فقجؾس فقف مرتبًعا بال  -طـدئذٍ  -وكلين بف، بداخؾف

 .كاتًؿا إسالَمفولؽـف بؼل صقؾة مدة أْسره ، مـازع

 
 
طِجَب ربُّـا مـ ققم ُيؼاُدوَن إلك الجـَّة يف »: ملسو هيلع هللا ىلص وهـا يػفؿ اإلكسان معـك ققل الـبل

َلِسؾِ  «السَّ
(3)

ٺ ٺ ٺ ﴿: ققل اهلل تعالك ولذلؽ لؿا قرأ أبق هريرة  :

اَلِسِؾ فِل»: قال [111]آل طؿران:  ﴾ٺ ٿ  َخْقَر الـَّاِس لِؾـَّاِس، َتلُتقَن بِِفْؿ فِل السَّ

ْساَلمِ  «َأْطـَاقِِفْؿ َحتَّك َيْدُخُؾقا فِل اإْلِ
(4)

. 

َٙفٔد  ٜ اه٘هَٚدخاهْد 
خرج خالد بـ القلقد وأخقه هشام لػداء أخقفؿا القلقد، وكان هشام أخق القلقد 

                                      

ـف الفقثؿل يف مجؿع الزوائد )977( أخرجف الطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر )1)  (.6/86(، وحسَّ

 (.9/67(، وتاريخ دمشؼ )1/199( يـظر: الؿغازي )2)

 (، والؾػظ لف.8113(، وأحؿد )3111( أخرجف البخاري )3)

 (.4281( أخرجف البخاري )4)
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ِة أبقفؿ الفالؽ القلقد بـ الؿغقرة،  ٕبقف وأمف، وأبك الؿسؾؿقن فداء القلقد إٓ بِِشؽَّ

ُة ِدرْ  ؽَّ ٕهنا ملثرة أبقفؿ، وَأْخُذها  :ًطا َفَضَػاَضًة َوَسْقًػا َوَبْقَضًة، فلبك خالدٌ َوَكاَكِت الش 

 : مـفؿ َسْقَءٌة لفؿ بقـ العرب، فؼال لف هشام
ِ
لق صؾبقا فقف  إٔكف لقس ابـ أمؽ؟، واهلل

 جاءوهؿ بؿا صؾبقا، وكلنَّ الحسرة كاٌر تلكؾفؿ.، ثؿ كذا وكذا لػعؾُت، فرجعا

 فؾؿا تؿ فداء القلقد 
 
فققػ بقـ يديف  ملسو هيلع هللا ىلص وخرج مع أخقيف رجع ُمسرًطا إلك الـبل

 َكاَن َهَذا َهالَّ : َفَؼاَل َلُف َخالِدٌ ، وأشفد أكؽ رسقل اهلل ،أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل»: وقال

ـْ َأْيِديـَا ى،ْػَتدَ َقْبَؾ َأْن تُ 
ُ : َفَؼاَل لف، ؟َوُتْخِرَج َمْلُثَرَة َأبِقـَا مِ

ِ
 ىْفَتدَ أُ ْسؾَِؿ َحتَّك َما ُكـُْت ٕ

ـَ اْلِػَدى :َوٓ َتُؼقُل ُقَرْيٌش  ،بِِؿْثِؾ َما اْفَتَدى بِِف َقْقمِل
ًدا فَِراًرا مِ َبَع ُمَحؿَّ «إِكََّؿا اتَّ

(1)
. 

 ًّٔ َأضٍس إىل َأضٍس
، أكف أططك أخاه القلقد إمان حتك رجع معف إلك مؽة :وكان مـ دهاء خالد

ا فؼبض  طؾقف وَسَجـَُف كؿا ُفِعَؾ بسؾؿة بـ هشام وطقاش بـ أبل وهـاك كصب لف َفخًّ

ربقعة وأبل بصقر وأبل جـدل وغقرهؿ مؿـ أسؾؿ
(2)

. 

ركقـ، وهـاك رأى شوهؽذا بعدما خرج القلقُد مـ أسر الؿسؾؿقـ وقع يف أسر الؿ

الػارق بقـفؿا واضًحا جؾقًّا، فؼد أوثؼقه وققدوه بالسالسؾ الحديدية وأهاكقه وأجاطقه 

وططَّشقه، وضـقا أن بشاطة تصرففؿ سرتده طـ ديـف، ولؽـفؿ لؿ يعؾؿقا أن اإليؿان إذا 

الدكقا بؿا فقفا ٓ تساوي  أصبحِت  خالطت بشاشُتف الؼؾقب، وذاقت حالوَتف الـػقُس 

 طـد صاحبف جـاح بعقضة. 

ٕٔ ٕ إىل اهلٔلٓذسُت  ٗزض٘ه
 :تؾؽ الُؿعاكاَة يف سبقؾ اهلل حتك جعؾ اهلل لف فرًجا ومخرًجا وتحؿؾ القلقُد 

                                      

 (.4/98( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.5/433(، وأسد الغابة )1/319(، والسقر )4/98الؽربى ) ( يـظر: الطبؼات2)
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فؼال لؾؼائؿقـ طؾقف بـَْبرٍة ، فقجده يف حالة ُيرثك لفا ،فؼد جاء أخقه هشام بـ القلقد

، ؽؿ رجاًل فلقسؿ باهلل لئـ قتؾتؿقه ٕقتؾـ أشرفَ ، احذروا طؾك كػسف: يعؾقها الغضب

ر هبذا : فؾؿا اكصرف قالقا ـْ ُيَغرَّ فقاهلل لئـ أصقب يف أيديـا لُؼتِؾ أشرُفـا ، الخبقثَم

 .وكان ذلؽ مؿا دفع اهلل بف طـفؿ، فَػؽقا ققده ووثاقف وتركقه، رجاًل 

ركب دابًة فاكطؾؼ هبا ، ثؿ وقت غػؾة مـ الؼقم فتسؾؾ مستخػقًا ثؿ اكتفز القلقد 

مفاجًرا ملسو هيلع هللا ىلصيف سرطة الربق كحق الؿديـة فراًرا إلك اهلل ورسقلف حتك لحؼ برسقل اهلل 
(1)

. 

َػف وراء ضفره مـ ثروة صائؾة ورثفا طـ أبقف ولؿ تْثـِف ، ولؿ يؾتػت القلقُد إلك ما خؾَّ

 مؽاكتف الرفقعة يف قريش طـ الؾحاق بركب الؿممـقـ.

 ، حقاتف الجديدة يف الؿديـة وطاش القلقد 
َّ
، فقفا كظؾف ملسو هيلع هللا ىلص يرافؼ الـبل

أكف  :ومؿا أطاكف طؾك ذلؽ، ولؿ يشعر بالغربة صرفَة طقـ، ويستلكس بصحبة الؿممـقـ

وكذلؽ كان يؽثر ، طؿر وأخقف زيد بـ الخطاب :كزل وسط رهط مـ أقاربف مثؾ

فؼد كان لفمٓء ، ًعارضل اهلل طـفؿ جؿقجفا أبل سؾؿة والزيارة ٓبـة طؿف أم سؾؿة وز

 .وتظؾؾ طؾقف سحائب اإليؿان، إثر البالغ يف صـع َجقٍّ لف تؿؾمه السعادة

َ٘هُٚد ًّٔ َددٕٙد اه  يف اأَلضِس 
 
ُّ
ًٓ بحال الؿسؾؿقـ الؿستضعػقـ الؿعتؼؾقـ يف سجقن  ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل دائًؿا مشغق

 ، مؽة
ُّ
فؼال ، القلقَد طـ صاحبقف سؾؿة بـ هشام وطقاش بـ أبل ربقعة ملسو هيلع هللا ىلص فسلل الـبل

ِرْجُؾ ، وهؿا يف وثاٍق ، يف ضقؼ وشدة -يا رسقل اهلل -لؼد تركتفؿا: القلقُد 

 ، أحدهؿا مع ِرْجِؾ صاحبف
ُّ
ـْ لل بعقاش بـ أبل : -بصقت حزيـ -ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل َم

 ، رسقل اهللأكا لؽ هبؿا يا : فؼال القلقدُ ، ؟وسؾؿة بـ هشام ،ربقعة
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص فؾؿا رأى الـبل

                                      

 (.3/118(، والروض إكػ )1/321( يـظر: السقرة، ٓبـ هشام )1)
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 ،طزمف وإصراره أَمَره أن يـزل يف مؽة طؾك رجؾ مـ الؿسؾؿقـ قد أخػك إسالمف

 .قخؾصفؿا مـ إسرلالػرصة اكطؾؼ كحق صاحبقف  فقختبئ طـده حتك إذا حاكِت 

وبالػعؾ اكطؾؼ القلقُد كحق مؽة بؼؾب ثابت ٓ تزطزطف الؿخاوف مـ بطش 

يحؿؾ بقـ جـبقف قؾًبا جديًدا ٓ يعرف الخقف إٓ مـ اهلل رب فؼد أصبح ، الؿشركقـ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: -يف قرآكف لعباده -ولؽـ اهلل قالفا، العالؿقـ

، وإن اهلل بعؾؿف وحؽؿتف يعطل البالء لؾعبد طؾك [31]محؿد:  ﴾ٿ ٹ ٹ

 ، قْدر مـسقب اإليؿان يف قؾبف
ُّ
ـَ ذلؽ الـبل ُجُؾ َطَؾك ُيْبَتَؾك »: يف ققلف ملسو هيلع هللا ىلص وقد َبقَّ الرَّ

َػ َطـُْف، ، َحَسِب ِديـِفِ  ٌة ُخػِّ َفنِْن َكاَن فِل ِديـِِف َصَلَبٌة ِزيَد فِل َبََلئِِف، َوإِْن َكاَن فِل ِديـِِف ِرقَّ

«َوَما َيَزاُل اْلَبََلُء بِاْلَعْبِد، َحتَّك َيْؿِشل َطَؾك َضْفرِ اْْلَْرِض َوَما َطَؾْقِف َخطِقَئةٌ 
(1)

، وقد ابتُؾل 

 .فؼد ُقبَِض طؾقف يف مؽة ووقع يف إسر مـ جديد، لقُد مرة أخرىالق

َّ اه٘هُِر اه٘هٍٖ أاهؤ  َٚدَٚد ب
وكان يدطق يف صالتف  ،حزن حزًكا شديًدا ملسو هيلع هللا ىلص ولؿا وصؾ الخرب إلك رسقل اهلل

ـَ َأبِل »: قائاًل  ُفؿَّ َأْكِج َطقَّاَش بْ ـَ اْلَقلِقَد، الؾَّ ـَ الؾُفؿَّ َأْكِج اْلَقلِقَد بْ َربِقَعَة، الؾَُّفؿَّ َأْكِج َسَؾَؿَة بْ

ـَ  ـَ الُؿْمِمـِق ـَ ِم ُفؿَّ َأْكِج الُؿْسَتْضَعِػق «ِهَشاٍم، الؾَّ
(2)

. 

فؼد استطاع ، ملسو هيلع هللا ىلص يف الَحْبس إلك أن استجاب اهلل لدطقة كبقف وبؼل القلقُد 

مـ القلقد أن يغري أحد سجاكقف بالؿال طؾك أن يقفر لف كاقة يفرب طؾقفا، فؾؿا هرب 

وكاكا محبقسقـ يف غرفة ٓ  ،محبسف تسؾؾ يف جـح الؾقؾ كحق محبس سؾؿة وطقاش

َر طؾقفؿا، فلخد مروةً ، لقحرقفؿ حرُّ الصقػ ويؼرصفؿ برُد الشتاء :سؼػ لفا  فَتَسقَّ
(3)

 

                                      

حف إلباين يف صحقح الجامع )4123(، وابـ ماجف )1481( أخرجف أحؿد )1)  (.992(، وصحَّ

 (.295(، ومسؾؿ )6393( أخرجف البخاري )2)

 َحَجًرا. :( أي3)
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تحت سؾسؾة الحديد التل ُوث َؼْت هبا أقداُمفؿا فضرهبا بسقػ كان معف  فقضعفا

 .(ذو الؿروة) :السقػفؽسرها، فؽاكقا يؼقلقن لفذا 

، وخرج الثالثُة يستخػقن تحت ستقر الظالم كحق الـاقة التل خبَّلها الرجُؾ لؾقلقد

وقد أحسَّ القلقُد بتعب يف قدمقف الؾتقـ ، فؾؿا وجدوا الطريؼ خالًقا اكطؾؼقا مسرطقـ

 : فلكشد قائاًل ، أجفدهتؿا شدة القثاق

 أْلِحَؼاااااااكِل بااااااالَؼْقمِ ياااااا
َّ
 ا قاااااادَمل

 

 َتِعااااَداكِل َكَساااااًل َبْعااااَد الَقااااْقمِ َوٓ  
 

فؾؿ  ،ولؿا اكتشػ الؿشركقن هروهبؿ أرسؾقا يف صؾبفؿ كػًرا مـ قريش

وقد أصقب إِْصَبٌع يف قدم القلقد إصابًة ُمـَْؽرة وسالت مـف ، والحؿد هلل ،يدركقهؿ

 : فخاصبف القلقُد قائاًل  ،الدماء

َّٓ إِْصااااااَبٌع َدمِقااااااِت   َهااااااْؾ َأْكااااااِت إِ
 

 َساااااابِقِؾ اهلل مااااااا َلِؼقااااااِت َوفِاااااال  
 

قػ البحرإلك جقش أبل بصقر طـد ِس  ثؿ كاكت ِوْجَفُة القلقد وصاحبقف 
(1)

. 

 أبٛ َبٔصرٍي إىل دِٚؼ
ـْ أبق َبصقر؟ وما قصة جقشف  ؟ويا ُترى َم

أبق بصقر هق رجؾ مـ الؿسؾؿقـ الؿستضعػقـ الذيـ تؿ اطتؼالفؿ يف مؽة مـًعا مـ 

فذاق يف سجقهنا ويالت العذاب حتك تؿؽـ مـ الفرب إلك ، الفجرة إلك اهلل ورسقلف

وقد أرسؾت قريٌش ، الؿديـة بعد صؾح الحديبقة يف أواخر السـة السادسة مـ الفجرة

 ، يف صؾبف رجؾقـ
َّ
وذلؽ ٕن وثقؼة  :يلمره بالعقدة معفؿا ملسو هيلع هللا ىلص فػقجئ أبق بصقر بلن الـبل

  صُّ الصؾح بقـ دولة اإلسالم يف الؿديـة وقريش يف مؽة َتـُ 
ُّ
إلقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص طؾك أن َيُرد الـبل

                                      

(، وإمتاع إسؿاع 1/746(، والسقرة، ٓبـ هشام )6/484(، واإلصابة )411: الؿعجؿ الؽبقر )( يـظر1)

(1/313.) 
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ورجع  ملسو هيلع هللا ىلص فاكؼاد أبق بصقر ٕمر رسقل اهلل، وإن كان مسؾًؿا ،كؾ مـ فرَّ إلقف مـ مؽة

فعزم طؾك أن ٓ  ،الػتـة يف الديـ التل تـتظره طؾك أرض مؽة معفؿا وهق يرى طـ ُبْعدٍ 

الحؾقػة َقاَل َأُبق فؾؿا بؾغقا ذا ، ركقـ كالريشة يف مفب الريحشيجعؾ كػسف يف أيدي الؿ

ـِ  -َبِصقرٍ  ُجَؾْق ََحِد الرَّ
ِ
ٕ- :« 

ِ
ََرى َسْقَػَؽ َهَذا َيا ُفالَُن َجق ًدا، َفاْسَتؾَُّف أَخُر،  َواهلل َٕ إِك ل 

  -َأَجْؾ : َفَؼاَل 
ِ
ْبُت بِفِ  -َواهلل ْبُت، َفَؼاَل َأُبق َبِصقرٍ ، ثؿ إِكَُّف َلَجق ٌد، َلَؼْد َجرَّ ْر َأِركِل َأكْظُ : َجرَّ

إَِلْقِف، َفَلْمَؽـَُف مِـُْف فؼتؾف، َوَفرَّ أَخُر َحتَّك َأَتك الَؿِديـََة، َفَدَخَؾ الَؿْسِجَد َيْعُدو، َفَؼاَل 

ـَ َرآهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل اهلل  لََؼْد َرَأى َهَذا ُذْطًرا: ِحق
 
ا اْكَتَفك إَِلك الـَّبِل   -ُقتَِؾ : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَؾؿَّ

ِ
 -َواهلل

 اهلل، َقدْ : َفَؼاَل  ،َصاِحبِل َوإِك ل َلَؿْؼُتقٌل، َفَجاَء َأُبق َبِصقرٍ 
َّ
  -َيا َكبِل

ِ
تََؽ،  َأْوَفك اهللُ  -َواهلل ِذمَّ

  َأْكَجاكِل اهللُ ، ثؿ َقْد َرَدْدَتـِل إَِلْقِفؿْ 
ُّ
ِف ِمْسَعَر َحْرٍب، َلْق َكاَن َلُف اَوْيُؾ : ملسو هيلع هللا ىلص مِـُْفْؿ، فَؼاَل الـَّبِل مِّ

  ،َأَحٌد 
َّ
وهل مـطؼة  ،قػ البحرأكف ذاهب إلك مـطؼة يؼال لفا ِس  ملسو هيلع هللا ىلص فلخرب أبق بصقر الـبل

 َّٓ ـْ ُقَرْيٍش َرُجٌؾ َقْد َأْسَؾَؿ إِ
مرور ققافؾ قريش التجارية إلك الشام، وأصبح ٓ َيْخُرُج مِ

ـُ  َلِحَؼ بَِلبِل َبِصقٍر، َحتَّك اْجتََؿَع معف طدد ٓ بلس بف القلقد  حتك اكضؿ إلقفؿ القلقُد ب

َّٓ اْطتََرُضقا َلَفا،  ْلِم إِ  َما َيْسَؿُعقَن بِِعقٍر َخَرَجْت لُِؼَرْيٍش إَِلك الشَّ
ِ
وصاحباه، َفَقاهلل

 
 
  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼَتُؾقُهْؿ َوَأَخُذوا َأْمَقاَلُفْؿ، َفَلْرَسَؾْت ُقَرْيٌش إَِلك الـَّبِل

ِ
ِحِؿ أن يْرَسَؾ  ُتـَاِشُدُه بِاهلل َوالرَّ

«دخؾفؿ تحت حؽؿفوأن يُ  ،وأصحابفصقر ل بإلك أب
(1)

. 

 فؼد مات قبؾ أن يصؾ. ورجع القلقُد ومـ معف جؿقًعا إلك الؿديـة إٓ أبا بصقر 

 َزِقًّ األ ملسو هيلع هللا ىلص اه٘هُٚد ٙػتلٛ هوِيبِّ
ََرِق الذي ُيذهُب الـقَم مـ  ايف أول لقالقف بالؿديـة ُمصابً  كان القلقُد  ْٕ با

 ، طقـقف لقاًل 
 
ـِ َحبَّاَن َقاَل ، لقشؽَق لف ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص فاكطؾؼ إلك الـبل ـِ َيْحَقك ْب ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ : فَع

                                      

 (.2731يـظر: صحقح البخاري ) (1)
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ـَ اْلَقلِقِد َشَؽا إَِلك َرُسقِل اهلل» ََرَق  ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ اْلَقلِقَد ْب ْٕ َيا : فؼال -َحِديُث الـَّْػِس بِالؾَّْقؾِ  -ا

َأُطقُذ : َفُؼْؾ  ،آَوْيَت إَِلك فَِراِشؽإَِذا : ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل اهلل، إِك ل َأِجُد َوْحَشًة، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

ـْ َغَضبِفِ  اِت ِم ـْ َشرِّ ِطَبادِهِ  ،َوِطَؼابِفِ  ،بَِؽِؾَؿاِت اهلل التَّامَّ ـِ  ،َوَم َقاصِق ـْ َهَؿَزاِت الشَّ َوَأْن  ،َوِم

كَ  ؛َيْحُضُرونَ  ـْ َيُضرَّ ُف لَ «َوَحرِيُّ َأْن ََل َيْؼَرَبَؽ  ،َفنِكَّ
(1)

. 

َِاه٘هُٚد ٙدع٘ خاهّدا   هإلضال
ـْ لؿ ُيسؾؿ مـ أهؾف كان القلقُد  ه قأخ :قـفؿبمـ و ،حريًصا طؾك دطقة َم

لِؿا يعؾؿ مـ شجاطتف وبلسف ورجاحة طؼؾف، وكلكف ببصقرة الؿممـ يـظر إلك  :خالد

الؿستؼبؾ مـ وراء ستار الغقب لقرى يف إسالم خالٍد فتًحا وكصًرا طظقًؿا، ولؿ يحؿؾف 

ما فعؾف فقف خالٌد مـ تعذيٍب وصدٍّ طـ سبقؾ اهلل طؾك أن يتؿـك هالكف، وهؽذا قؾُب 

ـ ضؾؿف. حسان إلك مـ أساء إلقف، وَيُتقق لؾعػق طؿَّ الؿممـ الحؼ يسعك دائًؿا يف اإل

 
ُّ
وأصحابف قاصديـ مؽة  ملسو هيلع هللا ىلص وجاء شفر ذي الؼعدة مـ السـة السابعة فخرج الـبل

بؾ ولقحؿؾ  ،ٓ لؾعؿرة فؼط ،يف هذا الركب العظقؿ لؾعؿرة، وخرج القلقُد 

 الخقر ٕخقف خالد.

ولؿا ، أخقف الُؿعاكد وكلين بعقـ القلقد طـدما دخؾ مؽة تبحث وسط الزحام طـ

فؽتب لف رسالة بخط يده وتركفا لف مع ، قضك القلقُد طؿرتف التؿس خالًدا فؾؿ يجده

إٓ أن  فؼد كاكت تحقي كؾؿاٍت معدوداٍت ، رجؾ مـ أهؾ مؽة، وكاكت رسالة طجقبة

الؼؾؿ قد سطََّرها بؿداد الُحب واإلخالص، فؽاكت كالروح التل ُكِػخت يف قؾب خالٍد 

 ويبصَر بعد العؿك.، جديدلقحقك مـ 

َكاَن »: قال فعـ خالٍد ، ا فعؾتف فقف رسالة القلقدولـرتك خالًدا يحدثـا طؿَّ 

                                      

 (.416(، وإسؿاء والصػات، لؾبقفؼل )23839يـظر: مسـد أحؿد ) (1)
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ـُ اْلَقلِقِد َقْد َدَخَؾ َمَع الـَّبِل  ،فِل ُطْؿَرِة اْلَؼِضقَِّة، َفَطَؾَبـِل َفَؾْؿ َيِجْدكِل ملسو هيلع هللا ىلص َأِخل اْلَقلِقُد ْب

 كَِتاًبا َفنَِذا فِقفِ 
َّ
ـْ : َوَكَتَب إَِلل

ا َبْعُد، َفنِك ل َلْؿ َأَر َأْطَجَب مِ ِحقِؿ، َأمَّ ـِ الرَّ ْحَؿ بِْسِؿ اهلل الرَّ

ْساَلمِ  ـِ اإْلِ ْساَلِم  ،َذَهاِب َرْأيَِؽ َط َيْجَفُؾُف َأَحٌد؟، وَقْد َسَلَلـِل ٓ َوَطْؼُؾَؽ َطْؼُؾَؽ، َومِْثُؾ اإْلِ

ـَ َخالٌِد : َطـَْؽ َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل اهلل ْسََلَم، : َيْلتِل اهلُل بِِف، َفَؼاَل : َفُؼْؾُت  ؟َأْي َما ِمْثُؾُف َجِفَؾ اْْلِ

ـَ َكاَن َخْقًرا َلفُ  ـَ َطَؾك اْلُؿْشرِكِق ُه اْلُؿْسِؾِؿق ْمـَاُه َطَؾك  ،َوَلْق َكاَن َجَعَؾ كَِؽاَيَتُف َوِجدَّ َوَلَؼدَّ

ـُ َصالَِحةٌ  ، َفاْسَتْدِرْك َياَغْقرِهِ 
 .َأِخل َما َقْد َفاَتَؽ، َوَقْد َفاَتْتَؽ َمَقاصِ

ْساَلِم َوَسرَّ 
ا َجاَءكِل كِتَابُُف َكَشْطُت لِْؾُخُروِج َوَزاَدكِل َرْغبًَة فِل اإْلِ اهلل  كِل َمَؼاَلُة َرُسقلِ َفَؾؿَّ

: فُؼْؾُت ، َفَخَرْجُت إَِلك باَِلٍد َخْضَراَء َواِسَعةٍ  ،َوَأَرى فِل الـَّْقِم َكَلك ل فِل باَِلٍد َضق َؼٍة َجْدبَةٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص

ا َقِدْمـَا اْلَؿِديـََة ُقْؾُت ، إِنَّ َهِذِه َلُرْؤَيا َبِل بَْؽٍر، َفَذَكْرُتَفا َفَؼاَل : َفَؾؿَّ
ِ
َْذُكَركََّفا ٕ ُهَق َمْخَرُجَؽ : َٕ

قُؼ الَِّذي ُكـَْت  ْركُ الَِّذي َهَداَك اهلُل لإِْلِْساَلِم، َوالض  «فِقِف الش 
(1)

. 

ُٞ اه٘هٚٔد َِ فسَس  خاهٕد بإضال
فؼدم ، وبعدما قرأ خالٌد رسالة القلقد طزم طؾك اإلسالم والفجرة إلك اهلل ورسقلف

فاستؼبؾفؿ ، الؿديـة ومعف طؿرو بـ العاص وطثؿان بـ صؾحة قد أسؾؿقا جؿقًعا

ًٓ حافاًل  ـُ القلقِد يف مؽة ، الؿسؾؿقن استؼبا تبحث طـ خالد جاءت وكؿا كاكت طق

ـُ خالد تبحث يف الؿديـة طـ القلقد وفجلًة برز القلقُد الذي جاء يشتد فرًحا مـ ، طق

 .تتصقر لحظة الؾؼاء بقـفؿا وسلتركؽ أيفا الؼارئ، بقـ الزحام أمام خالد

َقْد ُأْخبَِر بَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص َفنِنَّ َرُسقَل اهلل :َأْسِرعْ : َفَؼاَل  ،َفَؾِؼَقـِل َأِخل»: قال خالد 

َّ َحتَّك ، َوُهَق َيـَْتظُِرُكؿْ  ،َفُسرَّ بُِؼُدومَِؽ 
ُؿ إَِلل َؾْعُت َطَؾْقِف َفَؿا َزاَل َيَتَبسَّ  َفاصَّ

َ
َفَلْسَرْطـَا اْلَؿْشل

اَلَم بَِقْجٍف َصْؾٍؼ، َفُؼْؾُت  ،َوَقْػُت َطَؾْقفِ  َّ السَّ
ِة، َفَردَّ َطَؾل إِك ل َأْشَفُد َأْن : َفَسؾَّْؿُت َطَؾْقِف بِالـُُّبقَّ

                                      

(، والبداية والـفاية 1/293(، ويـظر: تاريخ اإلسالم، لؾذهبل )1697( أخرجف البقفؼل يف الدٓئؾ )1)
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َّٓ اهللُ  اْلَحْؿُد هلل الَِّذي َهَداَك، َقْد ُكـُْت : ملسو هيلع هللا ىلص َوَأكََّؽ َرُسقُل اهلل، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ،َٓ إَِلَف إِ

َيا َرُسقَل اهلل، َقْد َرَأْيَت َما : ، ُقْؾُت َأَرى َلَؽ َطْؼًَل َرَجْقُت َأْن ََل ُيْسِؾَؿَؽ إَِلَّ إَِلك َخْقرٍ 

، َفاْدُع اهلل َيْغِػْرَها لِل، َفَؼاَل ُكـْ  ـِ اْلَحؼ  ـِ َطَؾْقَؽ ُمَعاكًِدا َط ـْ تِْؾَؽ اْلَؿَقاصِ
ُت َأْشَفُد مِ

الؾُفؿَّ : َقاَل ، َيا َرُسقَل اهلل َطَؾك َذلَِؽ : ، ُقْؾُت اْْلِْسََلُم َيُجبُّ َما َكاَن َقْبَؾفُ : ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل اهلل

ـِ اْلَقلِقدِ  ـْ َسبِقِؾَؽ  اْغِػْر لَِخالِِد ْب ـْ َصدٍّ َط قِف ِم
َم َطْؿٌرو : ، َقاَل َخالِدٌ ُكؾَّ َما َأْوَضَع فِ َوَتَؼدَّ

 ، َوَكاَن ُقُدوُمـَا فِل َصَػٍر َسـََة َثَؿاٍن، َفَقاهلل َما َكاَن َرُسقُل اهللملسو هيلع هللا ىلص َوُطْثَؿاُن َفَباَيَعا َرُسقَل اهلل

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص
ـْ َيْقِم َأْسَؾْؿُت َيْعِدُل بِل َأَحًدا مِ

«َأْصَحابِِف فِقَؿا َحَزَبفُ مِ
(1)

. 

طؿؾ صالح  كؾُّ  -إن شاء اهلل -لقؽقن :وهؽذا كان القلقُد سبًبا يف إسالم خالد

وكؾ طؿٍؾ لؿسؾٍؿ أسؾؿ بسبب فتقحات خالد يف صحائػ حسـات ، طؿؾف خالد

َسَعَقا يف إسالم أخقفؿا هشام بـ القلقد بعد ذلؽ، ثؿ ¶القلقد 
(2)

. 

 ٗساْ ٗقت اهسسٚى
ـُ القلقِد  طؾك  وبعد حقاة مـ الؿعاكاة والجفاد يف سبقؾ اهلل يـام القلقُد ب

 ، فراش الؿقت
ُّ
إين َمق ٌت ، يا رسقل اهلل: فقؼقل لف القلقد ،لقعقده ملسو هيلع هللا ىلص فقدخؾ طؾقف الـبل

ا َكاَن َيؾِل ِجْؾِدي ـ ل فِل َقِؿقِصَؽ َواْجَعْؾُف مِؿَّ ـَُف َرُسقُل ا، َفَؽػ  فِل  ملسو هيلع هللا ىلص هللَفُتُقف ل َفَؽػَّ

 ، ثؿ َقِؿقِصفِ 
ُّ
فـ بالؿديـةودُ ، والؿسؾؿقن ملسو هيلع هللا ىلص صؾك طؾقف الـبل

(3)
. 

َِّ ضثز َ٘هٚٔدٌوا١ُ أ  َٞ هو
وكان القلقد رجاًل سخقًّا طؾك كساء بـل مخزوم ، القلقد طؿ   كاكت أمُّ سؾؿة ابـةَ 

                                      

(، والبداية والـفاية 1/293(، ويـظر: تاريخ اإلسالم، لؾذهبل )1697( أخرجف البقفؼل يف الدٓئؾ )1)

(4/272.) 

 (.6/426(، واإلصابة )4/1541( يـظر: آستقعاب )2)

 (.6/484(، واإلصابة )4/98(، والطبؼات الؽربى )411( يـظر: الؿعجؿ الؽبقر )3)
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زوجفا ققا بقـفا وبقـ وفرَّ  ،ا َحَبَس بـق الؿغقرة أمَّ سؾؿة طـ الفجرةولؿَّ  ،رحقًؿا هبؿ

ط لفا لُقؾحؼقها بزوجفا وولدها، فؼد قالت ن القلقد هق الذي تقسَّ إ :وولدها ققؾ

َْبَطِح، َفاَل َأَزاُل َأْبؽِل َحتَّك ُأْمِسل، َسـَةً »: ▲ ْٕ أو  َفُؽـُْت َأْخُرُج ُكؾَّ َغَداٍة َفَلْجؾُِس بِا

ل  ـْ بَـِل َطؿ 
ـْ َهِذِه : َفَرِحَؿـِل، َفَؼاَل َقِريًبا مِـَْفا، َحتَّك َمرَّ بِل َرُجٌؾ مِ

أٓ تحرجقن مِ

ـَ َوَلِدَها وزوجفا ْقُتْؿ َبْقـََفا َوَبْق َوَردَّ : اْلَحِؼل بَِزْوِجِؽ، َقاَلْت : َفَؼاُلقا لِل؟ اْلِؿْسؽِقـَِة، َفرَّ

 ِطـَْد َذلَِؽ اْبـِل
َّ
ََسِد إَِلل ْٕ َؿَة فِل ِحْجِري، َوَضْعُت َسؾَ ، ثؿ َفاْرَتَحْؾُت َبِعقِري ،َبـُق َطْبِد ا

«َوَخَرْجُت ُأِريُد َزْوِجل بِاْلَؿِديـَةِ 
(1)

 .، فؾؿ تـسفا أمُّ سؾؿة ٓبـ طؿفا القلقد

ـُ اْلَقلِقِد َجَزًطا َلْؿ : فؾؿا مات القلقُد قالت امُّ سؾؿة ـَ َماَت اْلَقلِقُد ْب َجَزْطُت ِحق

ُث بِِف كَِساُء إَْوِس َواْلَخْزَرِج  :َفُؼْؾُت  ،َأْجَزْطُف َطَؾك َمق ٍت  َـّ َطَؾْقِف ُبَؽاًء ُتَحد  ، َْٕبؽَِق

 فِل باِلِد ُغْرَبةٍ : َوُقْؾُت 
َ
َيا َرُسقَل اهلل، إِنَّ : فؼؾت ملسو هيلع هللا ىلص َفاْسَتْلَذْكُت َرُسقَل اهلل، َغِريٌب ُتُقف ل

َـّ َطَؾك اْلَقلِقدِ  ـَ َمْلَتَؿُف ـِ اْلُؿِغقَرةِ  كَِساَء َبـِل َمْخُزوٍم َقْد َأْقْؿ ، َفَلِذَن لِل فِل اْلُبَؽاءِ ، ْب

َوَجَؿْعُت الـ َساءَ  ،َفَصـَْعُت َصَعاًما
(2)

. 

فؽاكت تبؽقف وتؼقل
(3)

 : 

ـُ  يااااااااا  الؾقلقاااااااا فااااااااابؽل طااااااااق
 

ـِ القلقااااِد بااااـ الؿغقااااراااااِد    هْ باااا
 

ـُ  القلقاااااااادُ  كااااااااان  االقلقاااااااا باااااااا
 

 هْ أبااااق القلقااااد فتااااك العشااااقراااااِد  
 

 اقاااااااد كاااااااان غقًثاااااااا يف السـقااااااا
 

 هْ ومِقاااااار فقـااااااا ورحؿااااااةً اااااااـ  
 

                                      

 (.116(، وصحقح السقرة الـبقية، لؾعؾل )1/469( يـظر: السقرة، ٓبـ هشام )1)

 (.991(، والؿعجؿ الصغقر، لؾطرباين )4/99( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)

 (.14/337(، وتاج العروس )5/377يسعك يف رد الحؼ، لؾؿظؾقم. يـظر: لسان العرب ) :( أي3)
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ساااااااقعةِ  ضاااااااخُؿ الدَّ
(1)

 ماجااااااادٌ  
 

  هْ يساااااؿق إلاااااك صؾاااااب الاااااقتقر 
 

 القلقااااااادِ  باااااااـ القلقااااااادِ  مثاااااااُؾ 
 

 هْ أبااااال القلقاااااد كػاااااك العشاااااقر 
 

 
ُّ
دخؾ طؾك أم سؾؿة وهل تحؿؾ صػاًل لؾقلقد ُولَِد قبؾ  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا سؿع ذلؽ الـبل

قه القلقد لََتتَِّخُذوَن اْلَقلِقَد حـَاًكاإِْن كِْدُتْؿ  :لفـ ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  -أيًضا -مقتف فَسؿُّ
(2)

اُه ،  َفَسؿَّ

 
ُّ
َطْبَد اهلل: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

(3)
أن ُيَعظََّؿ اسُؿ جده القلقد بـ الؿغقرة الذي مات كافًرا كراهةَ  :

(4)
. 

 

 ،تي الىليِذ عي الىليِذ سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 

  

                                      

 (.3/117(، والـفاية، ٓبـ إثقر )8/85جقاٌد كثقر العطايا. يـظر: لسان العرب ) :( أي1)

ْسِؿ َفُتِحبُّقكف. يـظر: الـفاية، ٓبـ إثقر ) :( َأي2)
ِ
 (.13/128(، ولسان العرب )1/453َتتََعطَُّػقن َطَؾك َهَذا آ

ستقعاب )6/584) (، واإلصابة411(، والؿعجؿ الؽبقر )4/99( يـظر: الطبؼات الؽربى )3)  (.4/1559(، وٓا

 (.3/411(، وأسد الغابة )4/323(، واإلصابة )3/1111( يـظر: آستقعاب )4)
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 الَحاِسِز تُي َضيُفُغ
 

ٍَ اهفَتٟ ُغط  (1)ْٚفُع
 جؾقؾ

ٌّ
وقد َضـَّف ، لؿ يعرفف كثقر مـ الـاس، إن ضقػـا يف هذه الصػحات صحابل

 جؾقؾ، بعُض أهؾ العؾؿ مـ التابعقـ
ٌّ
كؿا قال أحؿد بـ  ،لؽـ الصحقح أكف صحابل

، وأبق يعؾك، وابـ حبان، والرتمذي، والبخاري، ُزْرَطةَ وَأُبق ، وأبق حاتؿ، حـبؾ

، وابـ أبل حاتؿ، وابـ إثقر، وابـ طبد الرب، وابـ َحَجر، وَأبق ُكَعْقؿٍ ، والطرباين

وغقرهؿ مـ كبار أهؾ العؾؿ ، ويعؼقب بـ سؾقؿان، وخؾقػة بـ خقاط، والذهبل

 ،ففقا بـا كتعرف طؾك لؼطات مـ حقاة هذا الصحابل الجؾقؾ
(2)

. 

ُٞ  تعسٕٙف بطاق
 
ُّ
ُؽْقكِل ـِ ُزَكْقٍؿ السَّ ـُ الَحاِرِث ب  ، هق ُغَضْقُػ ب

ُّ
 ٕكف دمشؼل مـ  :الثَُّؿالِل

ُّ
والثَُّؿالِل

َؿالة   :وكـقتف، ثُّ
ُّ
ُؽْقكِل وكان أحد ، سؽـ حؿص بعدما ترك الؿديـة، َأُبق َأْسَؿاَء السَّ

اِل طؿر بـ الخطاب طؾقفا َحاَبةِ ِطَداُدُه فِل ِصَغاِر ، ُطؿَّ الصَّ
(3)

 وذلؽ لرؤيتف لؾـب :
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص ل

 : وها هق ذا يؼص طؾقـا، ولؼائف بف وهق يف سـ صغقر

ُٞ  بٕ ٗٓ٘ َصػرْي ملسو هيلع هللا ىلص اهِيبِّ زمح
ـِ اْلَحاِرِث  ـْ ُغَضْقِػ ْب  ، َأْرمِل َكْخَؾ إَْكَصارِ  اُكـُْت َصبِقًّ »: قال ط

َ
َفَلَتْقا بِل

                                      

 وسقليت تخريجفا. ( قالفا طؿر 1)

 (.2/79( يـظر: اإلكابة إلك معرفة الؿختؾػ فقفؿ مـ الصحابة )2)

 (.48/69(، وتاريخ دمشؼ )3/453( يـظر: السقر )3)
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َّ
« َتْرِم َكْخَؾُفؿَوََل ، ُكْؾ َما َسَؼطَ : َوَقاَل  ،َفَؿَسَح بَِرْأِسل، ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

(1)
. 

أن غضقًػا كان يف صغره غالًما ُمشاكًسا، فؼد كان يرمل  :فقبدو مـ هذه الرواية

الـخؾ بالحجارة لقلكؾ مـ ثؿره، كؿا كرى بعض الغؾؿان يف زماكـا يرمقن بعض أشجار 

الػاكفة بالحجارة لقلكؾقا مـ ثؿرها، وهذا ٓ شؽ يسبب َأًذى لألشجار، وخطًرا طظقًؿا 

مرة، فؼد أزطج أصحاب الـخقؾ طؾك إشخاص، ويبدو أن هذا الػعؾ مـف لؿ يؽـ أول 

  ولؿ يـتفِ ، حتك أمسؽقا بف
 
، ولؽ أن ملسو هيلع هللا ىلص إمر طـد تعـقػفؿ لف بؾ رفعقا أمره إلك الـبل

ـْ آذاهؿ بلفعالف وُمشاكساتفتتخقؾ صبقًّ  يعؾؿ أكف ، ثؿ ا يف مثؾ هذا السـ قد أمسؽ بف َم

وبؼؾبف ، يسقؾفؽلين بعرقف  -ملسو هيلع هللا ىلصوهق رسقُل اهلل  -ملخقذ لقؼػ بقـ يدي رئقس الدولة

بِـَفر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصي رسقل اهلل دَ يػاَجئ طـد وققفف بقـ يَ ، ثؿ يـبض، وربؿا كان لف ُصَراخ

 الرحؿة والؾ  
ُّ
يف  ملسو هيلع هللا ىلصقـ والرأفة يتدفؼ أمام طقـقف، فؾؿ َيـْفره، ولؿ يعـػف، بؾ تبسؿ الـبل

ؿف بصقتف الفادئ الجؿقؾ الحـقن وجفف، ودكا مـف، ومسح بقده الحاكقة رأسف، وكؾَّ 

َـّْخَؾ »: لف ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  ،دافئال ، وهـا يـتفل الؾؼاء الذى «َيا ُغََلُم، ُكْؾ َما َسَؼَط، وََل َتْرِم ال

 
ُّ
 بؽؾ رحؿة وسفقلة، ومع ذلؽ فؼد دلَّف الـبل

ُّ
طؾك صريؼة شرطقة  ملسو هيلع هللا ىلصكان يخشاه الصبل

 وأحبَّ أن يلكؾ مـف. ،مباحة لألكؾ مـ ثؿر هذا الـخقؾ إن غؾبتف صػقلتف

َق   الؿشاكُس مـبفًرا أمام ، الـَّاُس وَتَػرَّ
ُّ
ـُ الَحاِرِث هذا الصبل وبؼل ُغَضقُْػ ب

فؽان هذا الؿققػ كؼطة تحقل ، الراقل يف معالجة الؿشؽؾة طظؿة إسؾقب الـبقي  

 
 
، لدرجٍة جعؾتف يالزم مجالسف ملسو هيلع هللا ىلصفؼد تعؾؼ قؾبف برسقل اهلل ، يف حقاة هذا الصبل

 ، كؾ أققالفويعل بؼؾبف ، ويرمؼ ببصره كؾ أفعالف
 
 حتك ُصبَعت يف وجداكف صقرة الـبل

َْشقَاِء َلْؿ »: حقاتف حتك قال  وهق واقػ يصؾل لؿ يـسفا صقؾةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ ـَ ا
َما َكِسقُت مِ

                                      

 (.5/249(، واإلصابة )3/453(، والسقر )4/2275الصحابة )( يـظر: معرفة 1)
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اَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَس َأك ل َرَأْيُت َرُسقَل اهلل  «َواِضًعا َيِؿقـَُف َطَؾك ِشَؿالِِف فِل الصَّ
(1)

. 

يـفؾ مـ بحر أخالقف الػقاض، حتك  ملسو هيلع هللا ىلصوبدأ الػتك الؿتلثر بلخالق رسقل اهلل 

رفاتف، مؿا جعؾ كبار الصحابة صا يف حقاة ُغَضقٍْػ وتأصبحت أخالق الـبقة َواقًِعا طؿؾقًّ 

ـُ الخطاب  :  يؾحظقن ذلؽ فقف ويؿدحقكف بف، حتك قال طـف طؿُر ب

ٍَ اهَفتٟ ُغَطْٚف   ُٔع
يقًما طؾك مجؾس فقف طؿر بـ الخطاب وأبق ذر الغػاري  َمرَّ ُغَضقٌْػ 

فققعت هذه الؽؾؿة مـ قؾب ، «كِْعَؿ اْلَػَتك ُغَضقٌْػ »: ، فؼال طؿُر أمام الجالسقـ¶

يا : فؾؿا خال هبؿ الطريؼ كاداه فؼال، فؼام أبق ذر واكطؾؼ خؾػ ُغَضْقػ، مققًعا أبل ذرٍّ 

ـَ َأِخل»: وقال لف ،فدكا مـف أبق ذر، فققػ غضقٌػ ، فتك واْدُع اهلل لِل ، اْستَْغِػْر لِل، َيا اْب

َأْستَْغِػُر َلَؽ َوَأكَْت َصاِحُب َرُسقِل اهلل  ،َيا َأَبا َذرٍّ : فؼال ُغَضقٌْػ ، َباَرَك اهلل فِقَؽ ، بَِخْقرٍ 

الطؾب  ، فلطاد أبق ذر طؾقفَوَأكَْت َأَحؼُّ َأْن َتْستَْغِػَر لِل، وَأْن َتْدُطَق لِل مِـ ل َلَؽ  !؟ملسو هيلع هللا ىلص

، فنن صؾبًا كفذا مـ ؟ما ِسرُّ ذلؽ :أي -«ُتْخبِركِل، أو َٓ : فؼال لف ُغَضْقٌػ  ،بنلحاح

 ملسو هيلع هللا ىلصصحابل كبقر كلبل ذر يطؾبف مـ شاب مـ شباب الصحابة لؿ يشفد مع رسقل اهلل 

 ، مثؾ ما شفد أبق ذر
ُّ
شؽ أكف صؾب ُيثقر  ٓ، بؿا مدح بف أبا ذر ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يؿدحف الـبل

ـَ َأِخل»: فلجاب أبق ذر طؾك سمالف فؼال ،-لؾتعجبويػضل ، الدهشة إِك ل ، َيا اْب

ـَ َمَرْرُت بِِف آكًِػا َيُؼقُل  ـَ اْلَخطَّاِب ِحق َوإين َسِؿْعُت ، كِْعَؿ اْلَػَتك ُغَضقٌْػ : َسِؿْعُت ُطَؿَر ْب

، فعـد ذلؽ هتؾؾ َضَرَب بِالَْحؼِّ َطَؾك لَِساِن ُطَؿَر َوَقْؾبِِف َيُؼقُل بِفِ  نَّ اهللَ إِ : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل 

 
 
«ودطا لف بخقر فاستغػر ٕبل ذرٍّ ، وجف الػتك الَحقل

(2)
. 

                                      

ـف إرك22497( أخرجف أحؿد )1)  ط.وؤا(، وحسَّ

(، وصحقح ســ أبل داود 4511(، والؿستدرك )21582 ،21457 ،21542( يـظر: الؿسـد )2)

(2623.) 
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َٓدٜ زض  ملسو هيلع هللا ىلص ِ٘ي اهلٔلٔسسُصٕ عوٟ 
ـُ الحارث يرتدد طؾك كبار الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصوبعد مقت رسقل اهلل  ، كان غضقُػ ب

ـَِّة رسقل اهلل  ، ملسو هيلع هللا ىلصوأمفات الؿممـقـ يسللفؿ ويستػتقفؿ ويتعؾؿ مـفؿ ما لؿ يعؾؿف مـ سُّ

 مـ ذلؽ.شقًئا وإلقؽ 

ـِ اْلَحاِرِث  ـْ ُغَضْقِػ ْب ـَ َأَرَأْيِت : ُقْؾُت لَِعاِئَشةَ »: أكف َقاَل  َط َيا ُأمَّ اْلُؿْممِـِق

 
َّ
ْقؾِ ، ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ِل الؾَّ ـْ َأوَّ

ـْ آِخِرِه؟، أو َأَكاَن ُيقتُِر مِ
 .مِ

ْقؾِ : َقاَلْت  ِل الؾَّ ـْ َأوَّ
ـْ آِخِرهِ ، ُربََّؿا َأْوَتَر مِ

اْلَحْؿُد هلل ، اهلُل َأْكَبرُ : فُؼْؾُت ، َوُربََّؿا َأْوَتَر مِ

َْمِر َسَعًة. ْٕ ِذي َجَعَؾ فِل ا  الَّ

ـَ : ُقْؾُت  ِل أَكاَن ، ملسو هيلع هللا ىلصَأَرَأْيِت َرُسقَل اهلل ، َيا ُأمَّ اْلُؿْممِـِق ـْ َأوَّ
ـَ اْلَجـَاَبِة مِ

َيْغَتِسُؾ مِ

ْقؾِ  ـْ آِخِرهِ ، أو الؾَّ
 .؟مِ

ْقؾِ : َقاَلْت  ِل الؾَّ ـْ َأوَّ
ـْ آِخِرهِ سَوُربََّؿا اْغتَ ، ُربََّؿا اْغَتَسَؾ مِ

، اهلُل َأْكَبرُ : فُؼْؾُت  ،َؾ مِ

َْمِر َسَعًة. ْٕ ِذي َجَعَؾ فِل ا  اْلَحْؿُد هلل الَّ

ـَ َيا ُأمَّ : ُقْؾُت   ، اْلُؿْممِـِق
َّ
 .َأْم ُيَخافُِت بَِفا؟ ،َأَكاَن َيْجَفُر بَِصاَلتِفِ ، ملسو هيلع هللا ىلصَأَرَأْيِت الـَّبِل

اْلَحْؿُد هلل الَِّذي َجَعَؾ ، اهلُل َأْكَبرُ : ُقْؾُت ، َوُربََّؿا َخاَفَت بَِفا، ُربََّؿا َجَفَر بَِصاَلتِفِ : َقاَلْت 

َْمِر َسَعةً  ْٕ «فِل ا
(1)

. 

َِ ٕ ًّ أكِىخُ٘ف  احلسا
فجاور فقفا صائػة مـ القفقد يؼال ، قد كزل الشام وسؽـفا وكان ُغَضْقٌػ 

امَِرة ، ا رآه مـ يفقد الؿديـةفقجد أن لفؿ صؼقًسا ومعتؼداٍت تختؾػ طؿَّ ، لفؿ السَّ

                                      

حف إلباين 2924(، والرتمذي )2447(، وابـ حبان )24212( أخرجف أحؿد )1) يف صحقح (، وصحَّ

 (.226ســ أبل داود )
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أحؾ لؾؿسؾؿقـ  مع طؾؿف أن اهلل ، فلراد أن يسلل طـ حؽؿ إكؾ مـ ذبائحفؿ

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿: صعام أهؾ الؽتاب يف ققلف تعالك

َكَتْبُت إَِلك »: فؼال  ،فلرسؾ إلك أمقر الؿممـقـ يف الؿديـة يستػتقف، [5]الؿائدة: 

ـِ اْلَخطَّاِب  ـْ قَِبؾِـَا ُيْدَطْقنَ : ُطَؿَر ْب
امَِرةَ  :َأنَّ َكاًسا مِ ْبَت ، السَّ َوَيْؼَرُءوَن ، َيْسبُِتقَن السَّ

َٓ ُيْممِـُقَن ، التَّْقَراةَ  ـَ فِل َذَبائِِحِفؿْ ، بَِقْقِم اْلبَْعِث َو َفَؽَتَب ُطَؿُر ، ؟َفَؿا َتَرى َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

ْبَت ، إِْن َكاُكقا َيْؼَرُءوَن التَّْقَراةَ : إلقف ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب ، َوَيْسبُِتقَن السَّ
َذَبائُِحُفْؿ ، َفُفْؿ َصائَِػٌة مِ

«َذَبائُِح َأْهِؾ اْلؽَِتاِب 
(1)

. 

 كؾؿح فقف َوَرَطف، وكذلؽ طدم استؽباره طؾك السمال. وهذا الػعؾ مـ ُغضقٍػ 

ٞٔمت ِٖ  ٞٔدعٗزفُطٕ هوب ،ٗطلٕ ٔباهٗط
ـِ اْلَحاِرِث  ؿ الـاس فقفا الؽتاب يف الشام حؾؼات طؾؿ ُيَعؾ   وكان لُغَضْقِػ ْب

ًها، والسـة ـُ ، وَواِطًظا َبؾِقًغا، وكان خطقًبا ُمَػقَّ يزيد بـ معاوية أمقُر  حتك كان خالد ب

ـَ اْلَحاِرِث أن يصؾل بالـاس، أو حؿص إذا مرض وأن يخطب ، سافر يلمر ُغَضْقَػ ْب

وكان الـاس إذا سؿعقا أن ُغَضْقًػا هق خطقب الجؿعة امتأل الؿسجد طـ ، هبؿ الجؿعة

وكان ، َؿْسِجدِ ك َأْهِؾ الْ صوكان ُيْسِؿُع َأقْ ، هذه ُجُؿَعٌة َلْقَسْت بَِخْرَساءَ : ويؼقلقن ،آخره

جب ﴿: َقاَل  إنَّ اهلل : َأيَُّفا الـَّاُس »: مـفا، لف يف خطبف كؾؿاٌت ممثرة حػظفا الـاُس طـف

َٓ َوإِكََّؿا َأْكُتْؿ ُأَكاُس طؾك َسَػرٍ ، [38]الؿدثر:  ﴾حب خب مب ىب ـْ َجاَءْتُف َدَوابُُّف ، َأ َم

َياَب فِل َذلَِؽ إَِلك اهلل ، اْرَتَحَؾ  «َغْقَر َأنَّ اإِلِ
(2)

. 

ـُ َمْرَوانَ  ولؿا ذاع ِصقُتُف فِل أكحاء الشام ، أرسؾ إلقف الخؾقػة إمقي َطبُْد اْلَؿؾِِؽ ْب

                                      

 (.18634(، ومعرفة الســ وأثار )13989( يـظر: الســ الؽربى، لؾبقفؼل )1)

 (.7/218(، والطبؼات الؽربى )2432( يـظر: أحاد والؿثاين )2)
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َب بِِف الخؾقػة ـِ ، َيا َأَبا َأْسَؿاءَ »: قال لف، ثؿ فؾؿا جاءه َرحَّ ، إِكَّا َقْد َجَؿْعـَا الـَّاَس َطَؾك َأْمَرْي

َْيِدي َطَؾك اْلَؿـَابِِر َيْقَم اْلُجُؿَعةِ : َقاَل الخؾقػة، ؟َوَما ُهَؿا: فَؼاَل ُغَضْقٌػ  ْٕ  :أي -َرْفُع ا

ْبِح َواْلعَ  ،-طـد الدطاء ، َأَما إِكَُّفَؿا َأْمَثُؾ بِْدَطتُِؽْؿ ِطـِْدي: َفَؼاَل ، رِ صَواْلَؼَصُص َبْعَد الصُّ

ٍء مِـْ  ْ
ُفَؿاَوَلْسُت ُمِجقبََؽ إَِلك َشل

(1)
 : َقاَل ، لَِؿ َيا َأبَا َأْسَؿاَء؟: َقاَل الخؾقػة، 

َّ
َنَّ الـَّبِل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصٕ

ـَّةِ فَما َأْحَدَث َقْقٌم بِْدَطًة إَِلَّ رُ : َقاَل  ـَ السُّ ـَ بُِسـٍَّة َخْقٌر ، َع ِمْثُؾَفا ِم ٌؽ َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق َفَتَؿسُّ

ـْ إِْحَداِث بِْدَطةٍ 
«مِ

(2)
. 

 -يدل، يدل طؾك شفرتف بقـ الـاس بالعؾؿ وحسـ الؿقطظة وهذا الؿققػ كؿا

 .ٓ يخشك يف الحؼ لقمة ٓئؿ طؾك أكف كان  -أيًضا

ٞٔ أس٘اِي املػغ  ٝٔٗأًِ٘ز اآلخس ،َ٘تُٟفٕ مبعسف
، ومـ أشدهؿ لف اْستِْعَداًدا، مـ أكثر الـاس لؾؿقت ذِْكًرا وكان ُغَضقٌْػ 

ـِ   ، القؼظصاحب الؼؾب ، وهؽذا حال الؿممـ اْلَػطِ
ُّ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼد ُسئِؾ الـبل َأيُّ اْلُؿْممِـِق

«ُأولَئَِؽ اْْلَْكقَاُس ، َوَأْحَسـُُفْؿ لَِؿا بَْعَدُه اْستِْعَداًدا، َأْكثَُرُهْؿ لِْؾَؿْقِت ذِْكًرا: فَؼاَل ، ؟َأْكقَُس 
(3)

. 

وكان إذا طؾؿ بلحد ، دائؿ الػؽر فقؿا يحدث لؾعبد بعد مقتف وكان ُغَضْقٌػ 

وكاكت لف مع بعضفؿ ، فقَ أقاربف قد حضره الؿقت ُيْسِرع إلقف لِقَُعقَدُه ولققِص ، أو أصحابف

ـَ َحَضَرْتُف  :مـفا، بعض القصايا العجقبة   ِحق
ـِ َطائٍِذ الثَُّؿالِل  ْب

ِ
ما كان بقـف وبقـ َطْبِد اهلل

اِج »: َفَؼاَل لف ،إذ دخؾ طؾقف ُغَضْقٌػ  :اْلَقَفاةُ  يف  -إِِن اْسَتَطْعَت َأْن َتْؾَؼاَكا، َيا َأَبا اْلَحجَّ

ـَ اْلَؿْقِت فافعؾ -الؿـام
َقاَل ، َوَكاَكْت َكؾَِؿًة َمُؼقَلًة فِل َأْهِؾ اْلِػْؼفِ ، َفُتْخبَِركَا َما َلِؼقُتْؿ مِ

                                      

وهق يخطب الجؿعة، بؾ كان يرفع أصبعف  ،أكف لؿ يؽـ يرفع يديف طـد الدطاء ملسو هيلع هللا ىلص( وذلؽ ٕن الثابت طـ الـبل 1)

 أصبعف السبابة(، ولؾتقسع يف الؿسللة يرجع إلك كتب الػؼف. :الؿسبحة )أي

 (.13/253د إسـاده ابـ حجر يف الػتح )(، وجقَّ 131(، والبزار )16971( أخرجف أحؿد )2)

 (.1384)ـف إلباين يف الصحقحة (، وحسَّ 8623(، والحاكؿ )4259( أخرجف ابـ ماجف )3)
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َٓ َأَراهُ : ُغَضقٌْػ  ـٍ ، ثؿ َفَؿَؽثُْت َزَماكًا  اِج َأبَا ا: َفُؼْؾُت لف، َرَأْيُتُف فِل َمـَامِل بَْعَد ِحق َٓ ، ْلَحجَّ َأ

َكَجْقَكا َوَلْؿ َكَؽْد َكـُْجق، َكَجْقَكا َبْعَد اْلُؿَشق َباِت، : َوَما َوَرْدُتْؿ َطَؾقِْف؟، َفَؼاَل  ،ُتْخبُِرَكا َكْقَػ َأْكتُؿْ 

كَْب ، َفَقَجْدكَا َربَّـَا َخْقَر َربٍّ ، َفَلْفَضْقـا إَِلك َربٍّ َرِحقؿٍ  ـِ ا ،َغَػَر الذَّ ق ئَاِت َوَتَجاَوَز َط َّٓ ، لسَّ إِ

َْحَراضِ  ْٕ ـَ ا
َْحَراُض؟، َقاَل : ُقْؾُت ، َما َكاَن مِ ْٕ ََصابِِع فِل : َوَما ا ْٕ ـَ ُيَشاُر إَِلْقِفْؿ بِا ِذي الَّ

ر   ر  : قال، أو الشَّ ََصابِِع فِل الشَّ ْٕ ـَ ُيَشاُر إَِلْقِفْؿ بِا ِذي َّٓ إَْحَراُص، الَّ «َفَؾْؿ َيْفؾِْؽ مِـَّا إِ
(1)

. 

َْميُ٘ت ٗٓ٘ ٙطٌ  ُع اهقسآ
يف صاطة اهلل طالًؿا وُمعؾًؿا  وبعد حقاة صقيؾة طاشفا ُغَضقْػ ْبـ اْلَحاِرِث 

يحقـ وقت الرحقؾ، فقؼػ بف قطار الُعُؿِر يف آخر محطاتف، فقشتد بف الؿرض، ويـام طؾك 

 ،مسـده فراش الؿقت، فقلتقف أهُؾ العؾؿ مـ التابعقـ يُعقُدوكف، كؿا روى اإلمام أحؿد يف

َثـَا َأُبق اْلُؿِغقَرةِ »: فؼال َثـَا َصْػَقانُ  َحدَّ َثـِل اْلَؿْشَقَخةُ  َحدَّ َأكَُّفْؿ  :-وهؿ مـ التابعقـ -َحدَّ

ـَ اْشَتدَّ َسْقُقفُ  َّ ِحق
ـَ اْلَحاِرِث الثَُّؿالِل َحَضُروا ُغَضقَْػ ْب

(2)
 -َهْؾ مِـُْؽْؿ َأَحٌد َيْؼَرأُ : ، َفَؼاَل لفؿ

ـُ يس؟،  -سقرة ـَ مِـَْفا ُقبَِض ُغَضقُْػ ْب ا بََؾَغ َأْربَِعق ، َفَؾؿَّ ُّ
ُؽقكِل ـُ ُشَرْيٍح السَّ َفَؼَرَأَها َصالُِح ْب

َػ َطـْفُ : َوَكاَن اْلَؿْشَقَخُة َيُؼقُلقنَ : اْلَحاِرِث، َقاَل  «إَِذا ُقِرَئْت ِطـَْد اْلَؿق ِت ُخػ 
(3)

. 

ا َح : قال أسد بـ وداطة»: ويف رواية ـَ الحارث الؿقُت َحَضَر إخقُتف، َر ضلؿَّ غضقَػ ب

ـْ يؼرأ: فؼال لفؿ ـَ الؼقم :هؾ فقؽؿ َم
: كعؿ، فؼال لف غضقٌػ : ُسقرة يس؟، فؼال رجٌؾ مِ

ا بؾغ ققلف تعالك، اقرأ ورتؾ، وأكِْصتقا، فؼرأ ورتؾ وأْسَؿَع الؼقمَ  ڭ ڭ ﴿ :فؾؿَّ

ـْ : خرجت كػُسف، وقال أسد بـ وداطة [83]يس:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  فَؿ

                                      

 (.2411(، وأحاد والؿثاين، ٓبـ أبل طاصؿ )512ٕبل داود ) ،( يـظر: الزهد1)

 مرضف. :( أي2)

ركاؤوط، ومـ قبؾف حسـف ابـ حجر يف اإلصابة )16969( أخرجف أحؿد يف الؿسـد )3) ـف ٕا (، 3/184(، وحسَّ

لباين يف اإلرواء ) حف ٕا  (.3/151وصحَّ
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ُػ طؾقف الؿقت :فشدد طؾقف فؾقؼرأ سقرة يس ،َحَضَره مـؽؿ الَؿقُت  «فنكف ُيَخػَّ
(1)

. 

وكذلؽ ابـ تقؿقة، ذلؽ طدد مـ الحـػقة والشافعقة والحـابؾة بَّ حَ وقد استَ 
(2)

 :

ـِ َيَسارٍ و ،لؾحديث السابؼ ـْ َمْعِؼِؾ ْب  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  :لؿا رواه أحؿد وأبق داود َط

«اْقَرُءوا يس َطَؾَك َمْقَتاُكؿْ »: َقاَل 
(3)

«ْقَتاُكؿْ ِطـَد مَ »: ويف لػظ، 
(4)

 طـد آحتضار. :أي، 

وقد خرجت روحف ، وهؽذا مات الصحابل الجؾقؾ ُغَضقْػ ْبـ اْلَحاِرِث 

إن شاء  -لقؾحؼ، إلك بارئفا وهق َيْستؿع وُيْسِؿُع مـ حقلف كالم اهلل العزيز الرحؿـ

 فؿا أجؿؾ حسـ الخاتؿة.، تعالك بركب الصالحقـ -اهلل

ـَ مـ الفجرة ◙وكان مقتف   َسـَِة َثَؿاكِْق
واهلل أطؾؿ .فِل ُحُدْودِ

(5)
. 

 

 ،عي ُغَضيِف تِي الَحاسِث سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 

 
  

                                      

 (.48/69دمشؼ ) ( أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ1)

 (.91( يـظر: آختقارات )ص2)

ػف ابـ حجر يف التؾخقص )3121(، وأبق داود )21311( أخرجف أحؿد )3) ػف 2/114(، وقد ضعَّ (، وضعَّ

ػف إركاؤوط.688إلباين يف اإلرواء )  (، وكذلؽ ضعَّ

ػف إلباين وإركاؤوط.1448( أخرجف ابـ ماجف )4)  (، وضعَّ

 (.2/455الـبالء )( سقر أطالم 5)
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 ًَصاِسيُّاأل َعوُشو تُي ثاِتٍد

 

ُٕ مٔل ٞٔإُ ِٖ  (1)ّ َأِٓى اجَل

لؿ يعش يف اإلسالم إٓ ، إنَّ حديثـا يف هذه السطقر طـ سقرة رجؾ مـ أهؾ الجـة

، لؽـؽ سرتى مـ خالل هذه الدقائؼ صقرة مـ طجائب الَؼَدر، دقائؼ معدودات

 خالل أفعالف.تجعؾؽ تػؽر ألػ مرة قبؾ أن تحؽؿ طؾك أحد مـ الـاس مـ 

 .◙طؿرو بـ ثابت إكصاري  :إن حديثـا طـ الصحابل الجؾقؾ

 ُبٕطُامُسٕ ٗ
ـِ َوْقشٍ  ـُ َثابِِت ْب  ، ابـ ُأَققش: وققؾ، هق َطْؿُرو ْب

ُّ
َْشَفؾِل ْٕ  ، ا

ُّ
َْكَصاِريُّ ، إَْوِسل ْٕ ، ا

ـُ طؿ   ـُ بِْشٍر إكصاري وهق اب ـُ َثابِِت يؾؼب وكان َطْؿُرو ، الصحابل الجؾقؾ َطبَّاُد ْب ْب

ُف هل، ولؿ أقػ طؾك سبب تؾؼقبف بذلؽ ،(إَُصْقِرما)ب ابـة  لقؾك بـُت اْلَقَؿان :َوُأمُّ

 
 
ـُ َجابِرٍ  :الجؾقؾ الصحابل   ،اْلَقَؿاُن ْب

 
رضل  حذيػة بـ القؿان :الجؾقؾ وأخُت الصحابل

اهلل طـفؿ جؿقًعا
(2)

. 

َْشَفؾِ  ْٕ ٌّ مـ َبـِل َطبِْد ا
 ، ققم سعد بـ معاذ  ففق َأْوِسل

ُّ
وهؿ الذيـ قال الـبل

ارِ »: طـفؿ ملسو هيلع هللا ىلص «َبـُق َطْبِد اْْلَْشَفؾِ ، ثؿ َخْقُر ُدوِر اْْلَْكَصاِر َبـُق الـَّجَّ
(3)

. 

                                      

(1 
ُّ
 طـ طؿرو بـ ثابت. ملسو هيلع هللا ىلص( قالفا الـبل

(، ومعرفة الســ وأثار 4/191(، وأسد الغابة )3/1167(، وآستقعاب )4/511( يـظر: اإلصابة )2)

(14/341.) 

 (.2511(، ومسؾؿ )3789( أخرجف البخاري )3)
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َُ َبين ع  ِىغٔبٔد اأَلإضال
ـُ معاذ طؾك َيد مصعب بـ طؿقر ذهب إلك ققمف بـل طبد إشفؾ  ا أسؾؿ سعُد ب لؿَّ

ا َرآُه َقْقُمُف ُمْؼباًِل َقاُلقا، وكان سقًدا ُمَطاًطا فقفؿ، يحؿؾ لفؿ الخقر والسعادة : َفَؾؿَّ

ـْ ِطـِْدُكؿْ »
ِذي َذَهَب بِِف مِ ا َوَقَػ  :َكْحؾُِػ بَِاهلل َلَؼْد َرَجَع إَلْقُؽْؿ َسْعٌد بَِغْقِر اْلَقْجِف الَّ َفَؾؿَّ

َْشَفؾِ : َطَؾْقِفْؿ َقاَل  ْٕ سقُدكا وأفضُؾـا : َقاُلقا؟ َأْمِري فِقُؽؿْ  َكْقَػ َتْعَؾُؿقنَ ، َيا َبـِل َطْبِد ا

َّ َحَراٌم َحتَّك ُتْممِـُقا بَِاهلل : َقاَل ، وأيؿـُـا َكِؼقَبةً ، َرْأًيا
َفنِنَّ َكاَلَم ِرَجالُِؽْؿ َوكَِسائُِؽْؿ طؾل

َٓ اْمَرَأٌة ، َوبَِرُسقلِفِ  َْشَفِؾ َرُجٌؾ َو ْٕ َّٓ ُمْسؾًِؿا َفَقَاهلل َما َأْمَسك فِل َداِر َبـِل َطْبِد ا إ

«َوُمْسؾَِؿةً 
(1)

ـُ َثابِِت إَُصْقِرم،  أباه  مع أنَّ ، أَبك أْن ُيْسؾِؿَ ، إٓ رجاًل واحًدا وهق َطْؿُرو ْب

قد أسؾؿ وبؼقة طائؾتف
(2)

 : والسمال الذي يطرح كػسف، 

ًُٕ مَلاذا تأٖخس  ؟إضال
ـَ إ»: فقؼقل ُيِجقُب طؾك هذا السمال أبق هريرة  َكاَن َلُف ِرًبا  ُأَقْقشٍ ْن َطْؿَرو ْب

«َفَؽِرَه َأْن ُيْسؾَِؿ َحتَّك َيْلُخَذهُ ، فِل اْلَجاِهؾِقَّةِ 
(3)

. 

فلراد أن يمخر إسالمف حتك يلخذ ، فنكف كان يتؽسب مـ التعامؾ بالربا يف الجاهؾقة

يعقد لؽل يعؾـ إسالمف، ثؿ ِرباه بصػتف ُمشِرًكا
(4)

أخرى لؿ تظفر  اولعؾ هـاك أسبابً ، 

 واهلل أطؾؿ. .لـا

ًٕٔقص  ُٞ إضال
ـُ َثابِِت طؾك غقر اإلسالم َزَمـًا، يرى بـل ققمف قد تركقا الشرك وطبادة  َ َطْؿُرو ْب

َوبَِؼل

                                      

 (.117)ص(، وصحقح السقرة الـبقية، لؾعؾل 2/61( يـظر: السقرة ابـ هشام )1)

 (.241( يـظر: السقرة الـبقية، لؾصالبل )ص2)

ـف إلباين وإركاؤوط.18543(، والبقفؼل يف الؽربى )2537( أخرجف أبق داود )3)  (، وحسَّ

 (.2/163( يـظر: السقرة الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث الصحقحة )4)
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إوثان، وطبدوا اهلل القاحد الرحؿـ، َفَؾْؿ َتُعْد يثرُب هل يثرب التل يعرففا، بؾ تغقر 

صباطفؿ، واستؼام سؾقكفؿ، اسُؿفا إلك الؿديـة، وتغقرت معفا أخالق الؼقم، وتحسـت 

 طـ اإلسالم. اُمْعِرًض  اوتآلػت قؾقهبؿ، وٓ شؽ أكف كان يف كظر الؽثقريـ مـفؿ مشركً 

وضؾَّ إمر كذلؽ حتك خرج َطْؿُرو مـ الؿديـة يف بعض حاجتف ٕيام قؾقؾة، وأثـاء 

إليؿاُن أركان راطقف لقؿأل اصصريؼ طقدتف كان اإليؿان قد َدقَّ باب قؾبف، فػتحف َطْؿٌرو طؾك م

 بقـ أحضان رسقل اهلل  ◙فماده، فعاد 
َ
وَيْؼبََؾ َرْأَسف ، ملسو هيلع هللا ىلصيشؼُّ الصحاري بدابتف لقرتؿل

 َأشفُد أْن ٓ إلَف إٓ اهلل، وأشَفُد أنَّ محًؿًدا طبُدُه ورسقُلف.: ويعؾـفا قائاًل ، ويديف

، رجالفاوجدها شبف خالقٍة مـ ، ودخؾ َطْؿٌرو الؿديـة فقجد فقفا حالًة غريبةً 

إكف يقم معركة ، سـة ثالث مـ الفجرة، الخامس طشر مـ شقال وكان ذلؽ يقم السبت

ل؟ َفَؼاُلقا: فلخذ َطْؿُرو يتساءل، أُحد ـَ َبـُق َطؿ  ـُ ُمَعاٍذ؟: َفَؼاَل ، بُِلُحدٍ : َأْي ـَ َسْعُد ْب ، َأْي

ـَ َبـُق َأِخقِف؟ قِقَؾ : َفَؼاَل ، بُِلُحدٍ : َفِؼقَؾ  ـْ َقْقمِفِ ، بُِلُحدٍ : َأْي  بُِلُحٍد. : َقاُلقا، َفَسَلَل َط

اكت طؾقف أمقالف فف، وطـ إيؿاكف الصادق، وهـا َكَشَػ الؿققُػ طـ معدكف إصقؾ

َرُه طـ اإل َْمَتفُ ، الم َجْؿُعفاسالتل أخَّ َٕ ، ثؿ َفَرَسفُ  َوَركَِب ، وَأَخَذ َسقَْػُف َوُرْمَحفُ ، َفَؾبَِس 

َف قَِبَؾُفْؿ إَِلك  ُأُحٍد لُقدِرَك ما فاتف مـ الخقرَتَقجَّ
(1)

. 

ـُ َثابِِت  وكلين ، إلك ساحة الؿعركة فقجد رحاها دائرة ووصؾ َطْؿُرو ْب

لقخربه أكف أسؾؿ وجاء يؼاتؾ  ملسو هيلع هللا ىلصبعقـف تبحث وسط الجؿقع الؿتشابؽة طـ رسقل اهلل 

، َطـَّا َيا َطْؿُروإَِلْقَؽ : فؼالقا لف ،فرآه بعض الؿسؾؿقـ فَحِسُبقه لؿ يزل طؾك شركف، خؾػف

إِك ل َقْد آَمـُْت : فَؼاَل 
(2)

. 

ـُ َثابِِت  بػرسف ساحة الؿعركة يخرتق الجؿقع حتك  فاقتحؿ َطْؿُرو ْب

                                      

 (.2288(، وصحقح ســ أبل داود )18543)(، والســ الؽربى، لؾبقفؼل 4317( يـظر: مستدرك الحاكؿ )1)

 (.2288(، وصحقح أبل داود )18543(، والؽربى، لؾبقفؼل )4317( يـظر: مستدرك الحاكؿ )2)
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َيا َرُسقَل »: فؾؿا وقػ بقـ يديف قال لف، فاكطؾؼ كحقه ملسو هيلع هللا ىلصوقعت طقـف طؾك رسقل اهلل 

 
ِ
َّٓ اهللُ ، َكَعؿْ  :َقاَل ، لِل؟َأَرَأْيَت َلْق َأك ل َأْسَؾْؿُت َأَكاَن َخْقًرا ، اهلل َٓ إَِلَف إِ َوَأنَّ ، َفَشِفَد َأْن 

ًدا َرُسقُل اهلل َفَؼاَتْؾُت  ،َأَرَأْيَت َلْق َأك ل َحَؿْؾُت َطَؾك اْلَؼْقمِ ، َيا َرُسقَل اهلل: َقاَل ، ثؿ ُمَحؿَّ

َّٓ اهلُل َوَأكََّؽ َرُسقُل  َغْقَر َأك ل، َوَلْؿ ُأَصؾ  َصاَلةً ، َحتَّك ُأْقَتَؾ َأَكاَن َخْقًرا لِل َٓ إَِلَف إِ َأْشَفُد َأْن 

«َكَعؿْ : َقاَل  اهلل؟
(1)

. 

ٝٔ ْد ًع٘عً  اهػٔاد
ولؿا دارت الدائرة طؾك ، فؼاتؾ َطْؿٌرو الؿشركقـ أشد الؼتال حتك أْجَفَدهؿ

«اْلِجَراَحةُ َفَدَخَؾ فِل ُطْرِض الـَّاِس َفَؼاَتَؾ َحتَّك َأْثَبتَْتُف » الؿسؾؿقـ شد بػرسف
(2)

. 

ويتػؼدون ، وبعدما هدأت أصقات السققف خرج الؿسؾؿقن يؾتؿسقن الؼتؾك

َْشَفِؾ َيْؾَتِؿُسقَن َقْتاَلُهْؿ إَِذا ُهْؿ بِفِ »، الجرحك ْٕ  : َفَؼاُلقا، َفَبْقـََؿا ِرَجاُل َبـِل َطْبِد ا
ِ
إِنَّ  َواهلل

، َفُحِؿَؾ إَِلك َأْهؾِِف َجِريًحا، َوإِكَُّف َلُؿـْؽٌِر َهَذا اْلَحِديَث  َلَؼْد َتَرْكـَاهُ ، َوَما َجاءَ ، َهَذا َلأْلَُصقِْرمُ 

ـُ ُمَعاٍذ  ِف ؟ َما َجاَء بَِؽ َيا َطْؿُرو: َفَؼاَل َلفُ  َفَدَخَؾ َطَؾْقِف َسْعُد ْب ِجْئَت َغَضًبا لِؾَّ

«َرُسقلِفِ َبْؾ ِجْئُت َغَضًبا هلل َولِ : َقاَل ، ؟َأْم َحِؿقًَّة لَِؼْقمَِؽ ؟ َولَِرُسقلِفِ 
(3)

. 

ْساَلمِ »: ويف روايات أخرى َقاَل لفؿ  ، آَمـُْت بِاهلل َوَرُسقلِِف َوَأْسَؾْؿُت ، بَْؾ َرْغَبًة فِل اإْلِ

َلْؿ ، ثؿ َفَؼاَتْؾُت َحتَّك َأَصاَبـِل َما َأَصاَبـِل ملسو هيلع هللا ىلصَأَخْذُت َسْقِػل َفَغَدْوُت َمَع َرُسقِل اهلل ثؿ 

ُف ، َوُأِجَر َكثِقًرا، َطِؿَؾ َقِؾقًَل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكُروُه لَِرُسقِل اهلل ، َأْيِديِفؿْ َيْؾبَْث َأْن َماَت فِل  إِكَّ

ـْ َأْهِؾ الَْجـَّةِ  «لَِؿ
(4)

. 

                                      

 (.6/25(، ويـظر: فتح الباري، ٓبـ حجر )8598( أخرجف الـسائل )1)

ـف ابـ حجر يف اإلصابة )23684( أخرجف أحؿد يف الؿسـد )2)  (.4/619(، وحسَّ

 (.2288(، وصحقح أبل داود )18543(، والؽربى، لؾبقفؼل )4317ر: مستدرك الحاكؿ )( يـظ3)

 (.23684(، ومسـد أحؿد )1911(، وصحقح مسؾؿ )2818( يـظر: صحقح البخاري )4)
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«َدَخَؾ اْلَجـََّة َوَما َصؾَّك هلل َصاَلةً »: قصتف تعجب وقال فؾؿا طؾؿ َأبُق ُهَرْيَرَة 
(1)

. 

رقًة لرجؾ كان شلؾدكقا كؾفا صقرًة م وهؽذا َرَسَؿْت قصُة طؿرو بـ ثابت 

حتك إذا وقػ طؾك حافة الفاوية جاءت ريُح اإليؿان فَؾَػَحْتُف ، كحق الفالك يسعك

فَطَؿَسْت فقف كؾَّ صقر الجاهؾقة ، َلْػَحًة خالطت فقفا َبَشاَشُة اإليؿان شغاَف قؾبف

يَؿاُن زماصويف لؿح الب، فلبصر بعد الَعَؿك، إولك فجذبف يف آخر ، َم كػِسفر َمَؾَؽ اإْلِ

ف وكاد يسؼط مـ حافة الفاوية ، ؟وما أدراك ما هل، لحظات حقاتف بعد أن مال ِشؼُّ

َفَقلَّك طـفا ُمْدبًِرا َوَلْؿ ، رت فرآها طؾك حؼقؼتفاصإلك الدكقا بعقـف التل أب ◙فالتػت 

ْب   .ُمـَْطؾًِؼا كحق كعقؿ أخرة، ُيَعؼ 

: إذ قال ملسو هيلع هللا ىلصويؼػ الؿتلمؾ أمام هذه الصقرة الؿدهشة قائاًل َصَدَق رسقُل اهلل 

ـْ َأَصابِِع اْلَجبَّارِ قَ » ـِ ِم ـَ إِْصَبَعْق ـِ آَدَم َبْق  ْؾُب اْب
(2)

ُفُف َحْقُث َيَشاءُ ،  ُيَصرِّ
(3)

يدطق ، ثؿ («

ْف ُقُؾقَبـَا »: فقؼقل ملسو هيلع هللا ىلصبدطائف  َف اْلُؼُؾقِب َصرِّ َيا ُمَؼؾَِّب و ،َطَؾك َصاَطتَِؽ الؾُفؿَّ ُمَصرِّ

«اْلُؼُؾقِب َثبِّْت ُقُؾقَبـَا َطَؾك ِديـَِؽ 
(4)

. 

ْْأسصٗ أفساْح  ا
 
 
إٓ أن سحائب الحزن ، لف بالجـة ملسو هيلع هللا ىلص ومع فرحة أسرة طؿرو بـ ثابت بشفادة الـبل

بؾ طؾك فراق أبقف ، ولقس الحزن طؾك فراقف وحده، طؾك فراقف قد خقؿت طؾك قؾقهبؿ

ِه  لقؾتؼقا جؿقًعا يف ، فؼد اْسُتشفدا معف يف كػس الؿعركة الخالدة -أيًضا -ٕمفوَجد 

 .َطَؾك ُسُرٍر ُمتََؼابِؾِقـ، جـات الـعقؿ

                                      

ـف إلباين يف صحقح أبل داود )4317(، والحاكؿ )2537( أخرجف أبق داود )1)  (.2288(، وحسَّ

 (.6611( لػظ أحؿد )2)

 (.2654ظ مسؾؿ )( لػ3)

 (.17631(، ومسـد أحؿد )2654( يـظر: صحقح مسؾؿ )4)
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ـِ َلبِقٍد  ا َخَرَج َرُسقُل اهلل »: َقاَل  فعـ َمْحُؿقدِ ْب إَِلك ُأُحٍد َوَقَع اْلَقَؿاُن  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ

ـُ َجابِرٍ ا ْبَقانِ  ،ْب َصاِم َمَع الـ َساِء َوالص  ْٔ ـِ َزُطقَراَء فِل ا ـُ َوْقِش ْب َفَؼاَل َأَحُدُهَؿا ، َوَثابُِت ْب

ـْ ُطُؿِرِه ، َٓ َأَبا َلَؽ : -َوُهَؿا َشْقَخاِن َكبِقَرانِ  -لَِصاِحبِفِ 
َ لَِقاِحٍد مِـَّا مِ

َما َكـَْتظُِر َفَقاهلل َما َبِؼل

َّٓ َضَؿُل ِحَؿارٍ  ـُ َهاَمُة اْلَؼْقمِ ، إِ َٓ َكْلُخُذ َأْسَقاَفـَا، إِكََّؿا َكْح ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َكْؾَحُؼ بَِرُسقلِ ، ثؿ َأ

َٓ َيْعَؾُؿقَن بِِفَؿا ـَ َو ـُ َوْقٍش َفَؼَتَؾُف اْلؿُ ، َفَدَخاَل فِل اْلُؿْسؾِِؿق ا َثابُِت ْب ا ، ِرُكقنَ شَفَلمَّ َوَأمَّ

ـُ َجابٍِر َفاْخَتَؾَػْت َطؾَ  ـَ اْلَقَؿاُن ْب َٓ َيْعِرُفقَكفُ ، ْقِف َأْسَقاُف اْلُؿْسؾِِؿق : َفَؼاَل ُحَذْيَػةُ ، َفَؼتَُؾقُه َو

 : َفَؼاُلقا، َأبِل َأبِل
ِ
ُققا ،َما َطَرْفـَاهُ  َواهلل َلُؽْؿ َوُهَق َأْرَحُؿ اهلُل َيْغِػُر : َفَؼاَل ُحَذْيَػةُ ، َوُصد 

ـَ  اِحِؿق ـَ ، َأْن َيَدَيفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَراَد َرُسقُل اهلل ، الرَّ َق بِِف ُحَذْيَػُة َطَؾك اْلُؿْسؾِِؿق َفَزاَدُه َذلَِؽ ، َفَتَصدَّ

«ملسو هيلع هللا ىلصِطـَْد َرُسقِل اهلل 
(1)

. 

ُّ َثاب ٝٔيف ذ ٕتَعٌُسٗ ب  املطوٌنَي اكَس
ـُ َثابِِت  وَبِؼَقْت قصتف مـ طجائب الَؼَدِر يتـاقؾفا الصحابة  ومات َطْؿُرو ْب

 .ويستخرجقن مـفا اْلِعَبر والػقائد، ومـ تبعفؿ جقاًل بعد جقؾ

مع أكف لؿ ، كالحظ أكف يروي قصتف بشلء مـ اإلطجاب ففذا أبق هريرة 

 ولؿ يلِت ، فؼد كاكت يف شقال سـة ثالث مـ الفجرة، يؽـ يف الؿديـة أيام معركة أُحد

 :وهذا يعـل، إلك الؿديـة مفاجًرا إٓ يف محرم سـة سبع مـ الفجرة أبق هريرة 

ومقاطظفؿ حتك  صة طؿرو بـ ثابت بؼقت ُتْحَؽك يف مجالس الصحابة أنَّ ق

َدَخَؾ اْلَجـََّة َوَما »: فتحركت شػتاه بؽؾؿاٍت قائاًل ، وصؾت إلك أبل هريرة وتلثر هبا

فلصبحت هذه الُجؿؾة إلك يقمـا هذا أشفر ما ُيْعَرُف بِف الصحابل ، «َصؾَّك هلل َصاَلةً 

 .الجؾقؾ طؿرو بـ ثابت 

                                      

(، وقال: َحِديٌث َصِحقٌح َطَؾك َشْرِط ُمْسؾٍِؿ، ويـظر: السقرة الـبقية كؿا جاءت 4919( أخرجف الحاكؿ )1)

 (.2/163يف إحاديث الصحقحة )
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اهلل  يجؾس مع تالمذتف ويحدثفؿ طـ أصحاب رسقل بؾ وكان أبق هريرة 

ـْ َرُجٍؾ َدَخَؾ اْلَجـََّة َلْؿ »: فسللفؿ يقًما قائاًل ، وطـ مآثرهؿ وفضائؾفؿ، ملسو هيلع هللا ىلص ُثقكِل َط َحد 

ـْ هق، ؟ُيَصؾ  َقطُّ  ا َلْؿ َيْعِرْفُف الـَّاُس َسَلُلقُه َم َْشَفؾِ ُأَصْقِرُم َبـِل : َفَؼاَل ، ؟َفَؾؿَّ ْٕ ، َطْبِد ا

ـِ َوْقشٍ  ـُ َثابِِت ْب «َطْؿُرو ْب
(1)

 قص طؾقفؿ قصتف كامؾة.، ثؿ 

ُّ ثابٕت َْ أّٙ عٌُسٗ ب  ؟اآل
گ گ ﴿: لؿا اكتفت معركة أحد أكزل اهلل تعالك يف شلن شفدائفا ققلف الؽريؿ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

﮶  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 .[171 -169]آل طؿران:  ﴾﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

 
ُّ
ُر أصحابف طـفؿ قائاًل  ملسو هيلع هللا ىلصفققػ الـبل ا ُأِصقَب إِْخَقاُكُؽْؿ بِلُُحدٍ »: ُيَبش   اهللُ َجَعَؾ  َلؿَّ

َـّةِ ضَأْرَواَحُفْؿ فِل َأْجَقاِف َصقْرٍ ُخ  ـْ ثَِؿاِرَها، َوَتلِْوي إِلَك َقـَادِيَؾ ، رٍ َترُِد َأْكَفاَر الَْج ـْ  َتلُْكُؾ ِم ِم

ـَ الَْجـَِّة َحقُْث َشاَءْت  َؼٍة فِل ضِؾِّ الَْعْرِش، َتْسَرُح ِم ، َتلِْوي إِلَك تِْؾَؽ الَْؼـَاِديؾِ ، ثؿ َذَهٍب ُمَعؾَّ

َؾَع إِلَقِْفْؿ َربُُّفُؿ اصََِّلَطًة َفَؼاَل  ـُ َكْسَرُح : َقاُلقا؟ َهْؾ َتْشتَُفقَن َشْقئًا: َفاصَّ َأيَّ َشْلٍء َكْشتَِفل َوَكْح

ـْ َأْن يُ مِ  ـْ ُيْتَرُكقا ِم ا َرَأْوا َأكَُّفْؿ َل اٍت، َفَؾؿَّ َـِّة َحْقُث ِشْئـَا، َفَػَعَؾ َذلَِؽ بِِفْؿ َثََلَث َمرَّ ْسَلُلقا ـَ الَْج

ًة ُأْخَرى، : َقاُلقا ، ُكرِيُد َأْن َتُردَّ َأْرَواَحـَا فِل َأْجَساِدَكا َحتَّك ُكْؼتََؾ فِل َسبِقِؾَؽ َمرَّ ا َرَأى َيا َربِّ َفَؾؿَّ

ـَ َمِؼقِؾِفْؿ َقالُقا ا َوَجُدوا صِقَب َمْشَربِِفْؿ َوَمْلَكِؾِفْؿ، َوُحْس َيا : َأْن َلقَْس لَُفْؿ َحاَجٌة ُترُِكقا، َفَؾؿَّ

َـّا َأكَّا َأْحقَاٌء فِل الْ ، لَقَْت إِْخَقاَكـَا َيْعَؾُؿقَن بَِؿا َصـََع اهللُ لَـَا ـْ ُيبَؾُِّغ إِْخَقاَكـَا َط لَِئَلَّ ، َجـَِّة ُكْرَزُق َم

َفَلكَْزَل ، «َأَكا ُأبَؾُِّغُفْؿ َطـُْؽؿْ : ُسبَْحاَكفُ اهللُ الِْجَفادِ، َوََل َيـُْؽُؾقا ِطـَْد الَْحْرِب؟، َفَؼاَل  َيْزَهُدوا فِل

َياِت َطَؾك رسقلف  اهلُل  ْٔ ملسو هيلع هللا ىلصَهُمِٓء ا
(2)

. 

                                      

ـف ابـ حجر يف اإلصابة )23684( أخرجف أحؿد يف الؿسـد )1)  (.4/619(، وحسَّ

 (.2521(، وســ أبل داود )2388(، ومسـد أحؿد )1887( يـظر: صحقح مسؾؿ )2)
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َِ  ُأُسٕد ًّٔ عذا٢ٔب ٙ٘
 اَل جقش الؿسؾؿقـ صقرتقـ متضادتقـ لرجؾقـ قاتَ  وطؾك أرض أُحٍد َرَسَؿْت دماءُ 

، هلل صالة أحُدهؿا أسؾؿ أثـاء الؿعركة فؼاتؾ فُؼتؾ فدخؾ الجـة ولؿ يصؾ  ، الؿشركقـ

وجاء مع الؿسؾؿقـ ، َطَرَف اإلسالم قبؾ أُحٍد بزمـ رجٌؾ فخر وأما أ، وقد طرفـاه

 وإلقؽ قصتف.، فؼاتؾ فُؼتِؾ فدخؾ الـار

اِطِدي   ـِ َسْعٍد السَّ ـْ َسْفِؾ ْب َيا َرُسقَل اهلل، َيْقَم ُأُحٍد َما َرَأْيـَا مِثَْؾ َما : كَُّف َقاَل أَ »: فَع

َّٓ َتبَِعَفا َيْضرِ  ًة إِ َٓ َفاذَّ ًة َو ـَ َشاذَّ ، َوَما َتَرَك لِْؾُؿْشِركِق بَُفا َأَتك ُفاَلٌن، َلَؼْد َفرَّ الـَّاُس َوَما َفرَّ

ـْ ُهقَ : ملسو هيلع هللا ىلصبَِسقِْػِف، َقاَل  ُوِصَػ َلُف ، ثؿ كََسبُُف َفَؾْؿ َيْعِرْففُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفـُِسَب لَِرُسقِل اهلل : ، َقاَل ؟َوَم

ُجُؾ بَِعقْـِِف، َفَؼاَل  َذا َيا َرُسقَل اهلل الَِّذي َأْخَبْركَاَك َطـُْف، َفَؼاَل : بِِصَػتِِف َفَؾْؿ َيْعِرْفُف، َحتَّك َصَؾَع الرَّ

َـّارِ : ملسو هيلع هللا ىلصَكَعْؿ، فَؼاَل : َفَؼاُلقا َهَذا؟: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َأْهِؾ ال ُف ِم َفاْشتَدَّ َذلَِؽ َطَؾك : َسْفٌؾ ، َقاَل إِكَّ

، َقاُلقا ـَ ـَ اْلَؼْقمِ : اْلُؿْسؾِِؿق
ـْ َأْهِؾ الـَّاِر؟، َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ـْ َأْهِؾ اْلَجـَِّة إَِذا َكاَن ُفاَلٌن مِ
: َوَأيُّـَا مِ

َٓ َيُؿقُت َطَؾك مِثِْؾ الَِّذي َأْصبَ سَيا َقْقُم اكُْظُروكِل، َفَقالَِّذي َكػْ  َـّ ، َح َطَؾقْفِ ل بِقَِدِه  َُكقَك َٕ َو

ـْ بَقْـُِؽؿْ 
، َوَيْرِجُع َمَعُف ، ثؿ َصاِحبَُف مِ ُجُؾ َيُشدُّ َمَعُف إَِذا َشدَّ ِه فِل اْلَغِد، َفَجَعَؾ الرَّ َراَح َطَؾك َجد 

َفَقَضَع ، َجَؾ اْلَؿْقَت َفاْستَعْ ، َفقَـُْظُر َما َيِصقُر إَِلقِْف َأْمُرُه َحتَّك َأَصابَُف ُجْرٌح َأْذَلَؼفُ ، إَِذا َرَجعَ 

َْرضِ  ْٕ ـَ َثْدَيقْفِ ، ثؿ َقائَِؿَة َسْقِػِف بِا ـْ ، ثؿ َوَضَع ُذبَابَُف َبْق
َتَحاَمَؾ َطَؾك َسقِْػِف َحتَّك َخَرَج مِ

ُجُؾ َيْعُدو، َوَيُؼقُل ، َضْفِرهِ  َّٓ اهلُل، َوَأْشَفُد َأكََّؽ َرُسقُل اهلل، َحتَّك : َوَخَرَج الرَّ َٓ إَِلَف إِ َأْشَفُد َأْن 

ـَ َيَدْي َرُسقِل اهلل   ، ملسو هيلع هللا ىلصَوَقَػ بَْق
ُّ
ُجُؾ : َقاَل  ،؟َوَذاَك َماَذا: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـبل َيا َرُسقَل اهلل، الرَّ

َـّارِ : الَِّذي ُذكَِر َلَؽ، َفُؼْؾَت  ـْ َأْهِؾ ال ُف ِم ، َوَقاُلقا ، َفاْشَتدَّ إِكَّ ـَ ـْ : َذلَِؽ َطَؾك اْلُؿْسؾِِؿق
َفَليُّـَا مِ

ـْ َأْهِؾ الـَّاِر؟ َفُؼْؾُت 
َٓ سَيا َقْقِم اْكُظُروكِل، َفَقالَِّذي كَػْ : َأْهِؾ اْلَجـَِّة إَِذا َكاَن ُفاَلٌن مِ ل بِقَِدِه 

َـّ َصاِحَبفُ  َُكقَك َٕ ـْ بَْقـُِؽؿْ  َيُؿقُت َطَؾك مِثِْؾ الَِّذي َأْصبََح َطَؾقِْف، َو
َفَجَعْؾُت َأُشدُّ َمَعُف إَِذا ، مِ

َفاْستَْعَجَؾ ، َوَأْرِجُع َمَعُف إَِذا َرَجَع، َوَأكُْظُر إَِلك َما َيِصقُر َأْمُرُه، َحتَّك َأَصاَبُف ُجْرٌح َأْذَلَؼفُ ، َشدَّ 

ـَ  َْرِض، َوَوَضَع ُذبَابَُف بَْق ْٕ َتَحاَمَؾ َطَؾك َسقِْػِف َحتَّك ، ثؿ َثْدَيقْفِ  اْلَؿْقَت، َفَقَضَع َقائَِؿَة َسقِْػِف بِا
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ـِ َضْفِرهِ  ـْ بَْق
ـَ َأْضَغاثِف، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َخَرَج مِ ُب بَْق إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصَفُفَق َذاَك َيا َرُسقَل اهلل، َيتََضرَّ

ُف  َـّاِس، َوإِكَّ ُجَؾ لََقْعَؿُؾ َطَؿَؾ َأْهِؾ اْلَجـَِّة فِقَؿا َيبُْدو لِؾ ُجَؾ لََقْعَؿُؾ الرَّ َـّاِر، َوإِنَّ الرَّ ـْ َأْهِؾ ال َلِؿ

ـْ َأْهِؾ الَْجـَّةِ  ُف ِم َـّاِس َوإِكَّ َـّاِر فِقَؿا َيبُْدو لِؾ «َطَؿَؾ َأْهِؾ ال
(1)

. 

ـُ اْلَجْقِزي   ُجِؾ ُقْزَماُن الظُُّػِريُّ »: قال اب ـَ ، َواْسُؿ الرَّ ـِ اْلُؿْسؾِِؿق َوَكاَن َقْد َتَخؾََّػ َط

ـْ َرَمك بَِسْفؿٍ  ،ُأُحٍد َفَعقََّرُه الـ َساءُ َيْقَم  َل َم ِل َفَؽاَن َأوَّ َوَّ ْٕ ػ  ا ، َفَخَرَج َحتَّك َصاَر فِل الصَّ

ْقِػ َفَػَعَؾ اْلَعَجائَِب ثؿ  ا اْكَؽَشَػ اْلُؿْسؾُِؿقَن كَ ، َصاَر إَِلك السَّ ـَ َسْقِػِف َوَجَعَؾ سَفَؾؿَّ َر َجْػ

ـُ  ـَ اْلِػَرارِ َيُؼقُل اْلَؿْقُت َأْحَس
ـُ الـُّْعَؿاِن ، مِ َهـِقًئا َلؽ : َفَؼاَل َلفُ  َفَؿرَّ بِِف َقَتاَدُة ْب

َفاَدةِ   وَ : َقاَل ، بِالشَّ
ِ
ـٍ  اهلل ، ثؿ َوإِكََّؿا َقاَتْؾُت َطَؾك َحَسِب َقْقمِل ،إِك ل َما َقاَتْؾُت َطَؾك ِدي

«َأْقَؾَؼْتُف اْلِجَراَحُة َفَؼَتَؾ َكْػَسفُ 
(2)

. 

إذ هداه  :مـ خالل ما قرأكاه كؾؿح إرادة اهلل الخقَر بعؿرو بـ ثابتوها كحـ 

وختؿ لف بخاتؿة السعادة التل يختؿ هبا ٕولقائف ، لإلسالم قبؾ مقتف بؾحظاٍت 

َرُه َقْبَؾ َمْقتِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال كبقـا ، الصالحقـ َوَما َصُفقُر : َقاُلقا، إَِذا َأَراَد اهللُ بَِعْبٍد َخْقًرا َصفَّ

اُه َحتَّك َيْؼبَِضُف َطَؾْقفِ : َقاَل ، اْلَعْبِد َيا َرُسقَل اهلل؟ «َطَؿٌؾ َصالٌِح ُيْؾِفُؿُف إِيَّ
(3)

ويف رواية قال ، 

ُؼُف : َقاَل ، َكْقَػ َيْسَتْعِؿُؾُف َيا َرُسقَل اهلل؟: َفِؼقَؾ ، إَِذا َأَراَد اهللُ بَِعْبٍد َخْقًرا اْسَتْعَؿَؾفُ ): ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقفِّ

«َصالٍِح َقْبَؾ الَؿْقِت لَِعَؿٍؾ 
(4)

 .الؾفؿ اختؿ لـا بؿا ختؿت بف ٕولقائؽ الصالحقـ، 

 ،و تي ثاتٍتعي عوشِِ اهلُل يسض

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

                                      

( طـ سفؾ بـ سعد، 7544(، وأبق يعؾك يف مسـده )2898( الؼصة رواها البخاري طـ أبل هريرة )1)

 والؾػظ لف، وقال محؼؼف حسقـ سؾقؿ أسد: إسـاده صحقح.

 (.7/472( كؼؾف طـف ابـ حجر يف الػتح )2)

ـف إلباين يف صحقح الجامع )7911أخرجف الطرباين يف الؽبقر )( 3)  (.316(، وحسَّ

حف إلباين يف صحقح الجامع )2142( أخرجف الرتمذي )4)  (.315(، وصحَّ
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 و األًَصاِسيَُّكعُة تُي َعوٍش أتى الَيَسِش

 

ٖٙد ٍٍَوَن اهلُل ٔبٌهقد أ  (1)ٕم َكسٙ

ورجٍؾ مـ ، هذه الصػحات تحقي يف صقاهتا سقرة َطَؾٍؿ مـ أطالم هذه إمة إنَّ 

: وقَضقا كحبفؿ حتك قال اهلل طـفؿ، الذيـ تبقؤا الدار واإليؿان، أكصار اهلل ورسقلف

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

 .[74]إكػال:  ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ

ـِ َطْؿرو إْكَصاِري  : حديثـا طـ الصحابل الجؾقؾ إنَّ   .◙ َكْعِب ْب

ًَٚ  ؟َٜٗطِس األُصازّ أب٘ اه
ـِ َطبَّ  ـُ َطْؿرو ب ـِ َطؿرو بـ َسَقادٍ هق َكْعُب ب  ، اٍد ب

ُّ
. ، الَخزرجل  البدريُّ

وكان تاجًرا يبقع التؿر بالؿديـة، وكان صفًرا لؾصحابل ، بلبل الَقَسرِ  يؽـك كان 

ففق بذلؽ ، فؼد تزوج أختف أم طؿرو فقلدت لف طؿقًرا ،طبد اهلل بـ طؿرو بـ حرامالجؾقؾ 

 .رضل اهلل طـفؿ جؿقًعازوج طؿة الصحابل العظقؿ جابر بـ طبد اهلل إكصاري 

شفد بقعة ، ثؿ ولؿ يتجاوز الثامـة طشر مـ طؿره بعد بقعة العؼبة إولك أسؾؿ 

شفد الؿشاهد كؾفا مع رسقل اهلل ، ثؿ طشريـ سـةشفد بدًرا وهق ابـ ، ثؿ العؼبة الؽربى

ويف يقم ُممتة لؿا ُقتؾ جعػر بـ أبل صالب ووقعت راية اإلسالم مـ يده طؾك إرض ، ملسو هيلع هللا ىلص

أططاها لعبد اهلل بـ رواحة ، ثؿ هق الذي اكطؾؼ ورفعفا ترفرف
(2)

. 

                                      

(1 
ُّ
 ر، وسقليت تخريجف.ٕبل الَقَس  ( هؽذا قال الـبل

(، 3/581(، والطبؼات الؽربى )1945(، والؿعجؿ إوسط )6136 ،6181يـظر: الؿستدرك ) (2)

 (.2/537والسقر، لؾذهبل )
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 ٠ٞٔ اهلرَبقبُٞ اهعٚعب
جؾس أبق الَقَسر يف سبعقـ شابًّا مِـ  ملسو هيلع هللا ىلصويف العام الثالث طشر مـ بعثة الرسقل 

بؾ مجرى ، لقتشاوروا يف قرار حاسؿ سقغقر َمجرى تاريخ اإلسالم أهؾ يثرب 

 »: ولـرتك أحدهؿ يروي لـا هذا الحدث فقؼقل، تاريخ البشرية جؿعاء
ُّ
َلبَِث الـَبل

  ٍـَ َيتَّبُِع اْلَحاجَّ فِل َمـَاِزلِِفْؿ فِل اْلَؿْقِسِؿ َوبَِؿَجـٍَّة َوبُِعَؽاظ َوبَِؿـَاِزلِِفْؿ ، َطْشَر ِسـِق

ـْ ُيْمِويـِل: َيُؼقُل  ،بِِؿـًك َغ ِرَساََلِت َربِّل َوَلُف اْلَجـَّةُ ، َم ـْ َيـُْصُركِل َحتَّك ُأَبؾِّ َفاَل َيِجُد ، ؟َم

ـْ ُمَضرَ ، ُيْمِويفِ َأَحًدا َيـُْصُرُه وَ 
ُجَؾ َيْرَحُؾ مِ ـِ ، أو َحتَّك إِنَّ الرَّ ـَ اْلَقَؿ

إَِلك ذِي َرِحِؿِف ، مِ

َٓ َيْػتِـَُؽ : َفَقُؼقُلقنَ  ،َفَقْلتِقِف َقْقُمفُ  ـَ ِرَحالِِفْؿ َيْدُطقُهْؿ إَِلك ، اْحَذْر ُغاَلَم ُقَرْيٍش  َوَيْؿِشل َبْق

 
ِ
ََصابِعِ   اهلل ْٕ ـْ َيْثِرَب  َحتَّك َبَعَثـَا اهلُل ، ُيِشقُروَن إَِلْقِف بِا

ـُ بِفِ ، َلُف مِ
ُجُؾ َفُقْممِ ، َفَقْلتِقِف الرَّ

َّٓ ، َفُقْسؾُِؿقَن بِنِْساَلمِفِ ، َفَقـَْؼؾُِب إَِلك َأْهؾِفِ ، َفُقْؼِرُئُف اْلُؼْرآنَ  ـْ ُدوِر َيْثِرَب إِ
َحتَّك َلْؿ َيْبَؼ َداٌر مِ

ْساَلمَ  ـَ ُيْظِفُروَن اإْلِ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
َفْلَتَؿْرَكا َواْجَتَؿْعـَا َسْبُعقَن ، َبَعَثـَا اهلُل ، ثؿ فِقَفا َرْهٌط مِ

َة ويخاُف  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َمَتك َكَذُر َرُسقَل اهلل : َفُؼْؾـَا، َرُجاًل مِـَّا َفَرَحْؾـَا ، ُيْطَرُد فِل ِجَباِل َمؽَّ

ُف اْلَعبَّاُس ، َفَقاَطْدَكاُه ِشْعَب اْلَعَؼَبةِ ، َطَؾْقِف فِل اْلَؿْقِسؿِ َحتَّك َقِدْمـَا  ـَ َأِخل: َفَؼاَل َطؿُّ ، َيا اْب

ـَ َجاُءوكَ  ِذي ِء اْلَؼْقُم الَّ َٓ َٓ َأْدِري َما َهُم َفاْجَتَؿْعـَا ِطـَْدُه ، إِك ل ُذو َمْعِرَفٍة بَِلْهِؾ َيْثِرَب ؟ إِك ل 

ـْ َرُجٍؾ َوَرُجَؾقْ 
ا َكَظَر اْلَعبَّاُس فِل ُوُجقِهـَا َقاَل ، ـِ مِ َٓ َأْطِرُفُفؿْ : َفَؾؿَّ ِء َقْقٌم  َٓ ِء ، َهُم َٓ َهُم

ْؿِع َوالطَّاَطِة فِل : َقاَل ؟ َطاَلَم ُكَبايُِعَؽ ، َيا َرُسقَل اهلل: َفُؼْؾـَا، َأْحَداٌث  ُتَبايُِعقكِل َطَؾك السَّ

ـِ ، الـََّػَؼِة فِل اْلُعْسرِ َواْلُقْسرِ َوَطَؾك ، الـََّشاِط َواْلَؽَسؾِ  َوَطَؾك اْْلَْمرِ بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفِل َط

َوَطَؾك َأْن َتـُْصُروكِل إَِذا ، ََل َتْلُخُذُكْؿ فِقِف َلْقَمُة ََلئِؿٍ  َوَطَؾك َأْن َتُؼقُلقا ِفل اهللِ ، اْلُؿـَْؽرِ 

ا َتْؿـَعُ ، َقِدْمُت َيْثرَِب   ،َوَلُؽُؿ اْلَجـَّةُ  ،قَن ِمـُْف َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْزَواَجُؽْؿ َوَأْبـَاَءُكؿْ َفَتْؿـَُعقكِل ِمؿَّ

ـُ ُزَراَرةَ ، َفُؼْؿـَا ُكَبايُِعفُ  ـَ  -َفَلَخَذ بَِقِدِه َأْسَعُد ْب ْبِعق ُرَوْيًدا َيا َأْهَؾ : َفَؼاَل ، -َوُهَق َأْصَغُر السَّ

ـُ َكْعَؾُؿ َأكَُّف َرُسقُل اهللإِكَّا َلْؿ َكْضِرْب إَِلْقِف َأْكَباَد ، َيْثِرَب  َّٓ َوَكْح   إِ
إِنَّ إِْخَراَجُف اْلَقْقَم ، اْلَؿطِل
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ةً  ُققُف ، َوَقْتُؾ ِخَقاِرُكؿْ ، ُمَػاَرَقُة اْلَعَرِب َكافَّ ُؽُؿ السُّ ا َأْكُتْؿ َقْقٌم َتْصبُِروَن َطَؾك ، َوَأْن َتَعضَّ َفنِمَّ

ْتُؽؿْ  ُققِف إَِذا َمسَّ ةً ، ِؾ ِخَقاِرُكؿْ َوَطَؾك َقتْ ، السُّ َفُخُذوُه َوَأْجُرُكْؿ ، َوَطَؾك ُمَػاَرَقِة اْلَعَرِب َكافَّ

 
ِ
ـْ َأْكُػِسُؽْؿ ِخقَػًة َفَذُروهُ ، َطَؾك اهلل

ا َأكُْتْؿ َقْقٌم َتَخاُفقَن مِ َيا : َقاَلقا، َفُفَق َأْطَذُر ِطـَْد اهلل، َوإِمَّ

ـَ ُزَراَرةَ  َٓ َكَذُر َهِذِه اْلَبقَْعةَ فَ ، َأمِْط َطـَّا َيَدكَ  ،َأْسَعُد ْب َٓ َكْسَتِؼقُؾَفا، َقاهلل  َفُؼْؿـَا إَِلْقِف َرُجاًل ، َو

«َوُيْعطِقـَا َطَؾك َذلَِؽ اْلَجـَّة، َرُجاًل َيْلُخُذ َطَؾْقـَا بُِشْرَصِة اْلَعبَّاسِ 
(1)

. 

ـُ طؿروقام هذا  وطـدئذٍ     الشاب كعُب ب
 
، ملسو هيلع هللا ىلص يف خػة الطقر لقبايع الـبل

 »: مـ ساطتفا رجاًل مـ أكصار اهلل وسقلف، وها هق ذا يؼقلولقصبح 
َّ
َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتقُْت الـَّبِل

، َفَلكَْت َأْطَؾُؿ ، َيا َرُسقَل اهلل، ابُْسْط َيَدَك َحتَّك ُأبَايَِعَؽ : َفُؼْؾُت  ،ُيبَايُِع الـَّاَس 
َّ
َواْشتَِرْط َطَؾل

ْرِط، فؼال  ََلةَ  ُأبَايُِعَؽ َطَؾك َأْن َتْعُبَد : ملسو هيلع هللا ىلصبِالشَّ َكاةَ ، اهلل، َوُتِؼقَؿ الصَّ َوُتـَاِصَح ، َوُتْمتِل الزَّ

«َوُتَػاِرَق الُْؿْشرِكَ ، الُْؿْسِؾؿَ 
(2)

. 

وُحؼَّ لؽؾ مـ شفد هذه البقعة ، وما أجؿؾف مـ لؼاء، فؿا أروطف مـ مشفد

َلَؼْد َشِفْدُت َمَع »: فؼال  الؿباركة أن يػتخر هبا كؿا افتخر هبا كعب بـ مالؽ

ـَ َتَقاَثْؼـَا َطَؾك اإِلْسالَمِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  ، َوَما ُأِحبُّ َأنَّ لِل بَِفا َمْشَفَد َبْدرٍ ، َلْقَؾَة اْلَعَؼَبِة ِحق

«َوإِْن َكاَكْت َبْدٌر َأْذَكَر يف الـَّاِس مِـَْفا
(3)

. 

وإمصار حتك فبسبب هذه البقعة أصبح لإلسالم دولة يـتشر مـفا يف إقطار 

ـُ طباٍس ، بؾغت دطقُتف ما بؾغ الؾقؾ والـفار واهلل ما »: حقـ قال ولؼد صدق اب

ققُف  ُحقُف ، اْسُتؾت السُّ ُػقُف حتك أْسؾَؿ إْكَصار، وٓ َزَحَػت الزُّ «وٓ أقِقَؿت الصُّ
(4)

.  

                                      

حف إلباين يف الصحقحة ) ،( طـ جابر بـ طبد اهلل14496حؿد )خرجف ( أ1)  (.63وصحَّ

 (.6173( أخرجف الحاكؿ )2)

 (.4418( أخرجف البخاري )3)

 (.1/118( يـظر: العؼد الػريد )4)
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ٍٍٕم َكسدَن اهلُل مبَوٖٙهقد أ ٙ 
 
ُّ
وجاءت طزوة بدر الؽربى يف رمضان ، والؿسؾؿقن إلك الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصوهاجر الـبل

 ، مـ السـة الثاكقة لؾفجرة
ُّ
فقفا َجْؿٌع مـ الؿفاجريـ وإكصار مـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج مع الـبل

ـُ طؿرو الذي لؿ يتجاوز العشريـ مـ طؿره آكذاك.  هذا الشابُّ إكصاريُّ كعُب ب

ثقن يستغق واصطػ الػريؼان يف ساحة الؿعركة، قريٌش بحدها وحديدها، والؿممـقن

ٱ ٻ ٻ ﴿: رى يف ققلف تعالكشفلكزل اهلل لفؿ الب، ويسللقكف الـصر ،رهبؿ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

، [11 -9]إكػال:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿: وقال سبحاكف

 .[12]إكػال:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ـْ رأى مدد الؿالئؽة هق َرُسقُل اهلل  َهَذا ِجْبرِيُؾ آِخٌذ بَِرأِس »: فؼال ملسو هيلع هللا ىلصفؽان أوُل َم

«َطَؾْقِف َأَداُة اْلَحْرِب ، َفَرِسفِ 
(1)

ولؼد رأى الؿسؾؿقن طجًبا مـ أمر الؿالئؽة يقم بدر ، 

َْضِرَبفُ »: حتك قال أحدهؿ
ِ
ـَ ٕ ق

ـْ اْلُؿْشِركِ
َْتبَُع َرُجاًل مِ َٕ إِْذ َوَقَع َرْأُسُف َقْبَؾ َأْن َيِصَؾ  :إِك ل 

«َفَعَرْفُت َأكَُّف َقْد َقتََؾُف َغْقِري، إَِلْقِف َسْقِػل
(2)

ـَ » ، ـْ اْلُؿْسؾِِؿق
َيْشَتدُّ  -َيْقَمئِذٍ  -َوَبْقـََؿا َرُجٌؾ مِ

ْقِط َفْقَقفُ  ـَ َأَماَمُف إِْذ َسِؿَع َضْرَبًة بِالسَّ ق
ـْ اْلُؿْشِركِ

: َوَصْقَت اْلَػاِرِس َيُؼقُل ، فِل َأَثِر َرُجٍؾ مِ

، َفـََظَر إَِلْقِف َفنَِذا ُهَق َقْد ُخطَِؿ َأْكُػفُ ، َفـََظَر إَِلك اْلُؿْشِرِك َأَماَمُف َفَخرَّ ُمْسَتْؾِؼًقا، َأْقِدْم َحْقُزومُ 

ْقطِ ضَوُشؼَّ َوْجُفُف كَ  َث بَِذلَِؽ ، رَّ َذلَِؽ َأْجَؿعُ ضَفاْخ ، ْربَِة السَّ َْكَصاِريُّ َفَحدَّ ْٕ َفَجاَء ا

َؿاِء الثَّالَِثةِ ، َصَدْقَت : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل  ـْ َمَدِد السَّ «َذلَِؽ ِم
(3)

. 

                                      

 (.3773ي )( أخرجف البخار1)

حف إركاؤوط.238299( أخرجف أحؿد )2)  (، وصحَّ

 (.1763( أخرجف مسؾؿ )3)
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ـُ طؿرو  ، َيُصقل وَيجقل يف مقدان الؿعركة وها هق ذا بطؾ قصتـا كعُب ب

وصلهتا فرأى راية الؿشركقـ مرفقطة فاكطؾؼ كحقها وألؼاها طؾك إرض حتك 

إقدام
(1)

ـَ طبد الؿطؾب طؿَّ ،  وجاهد يف اهلل حؼ جفاده حتك لؼل أمامف العباَس ب

فاشتد ، وكان العباس يخػل إسالمف فلخرجتف قريش معفا مستؽرًها، ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

  ،بسقػف كحقه أبق الَقَسر
 
ـْ َلِؼَل ِمـُْؽُؿ اْلَعبَّاَس »: لفؿ ملسو هيلع هللا ىلص ولؽـف تذكر ققل الـبل َم

ُف َخَرَج  َطـْفُ َفْؾَقْؽُػْػ  «ُمْسَتْؽَرًهاَفنِكَّ
(2)

وهـا يف هذا الؿشفد وسَط َصؾِقِؾ السققف  ،

حقث لؿ تخرْجف ، ملسو هيلع هللا ىلصسـؾؿح َمَدى تعظقؿ ذلؽؿ الشاب إكصاريُّ ٕمر رسقِل اهلل 

 :َيؼص طؾقـا ما حدث ولـرتكف ، حؿاسُة الشباب مـ دائرة الطاطة

ـِ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب َوُهَق َكَلكَُّف َصـٌَؿ، َوَطْقـَاُه َكَظْرُت إَِلك » :قال أبق الَقَسر  اْلَعبَّاِس ْب

ِه؟: َتْذِرَفاِن، َفُؼْؾُت لف ـَ َأِخقَؽ َمَع َطُدو  ا، ُتَؼاتُِؾ اْب ـْ ِذي َرِحٍؿ َشرًّ
َما : فَؼاَل  ،!َجَزاَك اهلُل مِ

ـْ َذلَِؽ، فَؼاَل اهلُل َأَطزُّ َلُف : َفَعَؾ، َوَهْؾ َأَصابَُف اْلَؼتُْؾ؟، ُقْؾُت 
 : َوَأْكَصُر مِ

َّ
: ، ُقْؾُت ؟َما ُتِريُد إَِلل

ـْ َقْتؾَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َرُسقَل اهلل  :إَِساًرا ِل ِصَؾتِِف، قال أبق : فَؼاَل العباُس ، َكَفك َط َلْقَسْت بَِلوَّ

َأَسْرَتُف َيا َأَبا َكقَْػ : فؾؿا رآه قال ،ملسو هيلع هللا ىلص ِجئُْت بِِف إَِلك َرُسقِل اهلل، ثؿ َفَلَسْرُتفُ : الَقَسر 

َٓ َقبُْؾ  ،َلَؼْد َأَطاَكـِل َطَؾقِْف َرُجٌؾ َما َرَأْيتُُف َبْعدُ : َقؾت، اْلَقَسِر؟ لََؼْد : ملسو هيلع هللا ىلص َهْقَئتُُف َكَذا، فَؼاَل ، َو

«َلَؼْد َأيََّدَك اهللُ بِِؿَؾٍؽ َكرِيؿٍ : -ويف رواية -َأَطاَكَؽ َطَؾْقِف َمَؾٌؽ َكرِيؿٌ 
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص ِ٘ي اهلٔلجاُهٕ ألًِس زضاًت
ـْ َساَلَمَة بِـِْت َمْعِؼٍؾ  ـِ َطْؿٍرو َفَؿاَت َولِل مِـُْف »: َقاَلْت  ▲َط ُكـُْت لِْؾُحَباِب ْب

ـَ فِل َدْيـِفِ : َفَؼاَلِت اْمَرَأُتفُ ، َوَلدٌ  ن ُتَباِطق ْٔ ، َيا َرُسقَل اهلل: َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتْقُت َرُسقَل اهلل ، ا

                                      

 (.2/537( يـظر: سقر أطالم الـبالء )1)

 (، وقال: َصِحقٌح َطَؾك َشْرِط ُمْسؾٍِؿ.4988( أخرجف الحاكؿ )2)

 (.9123(، والؿعجؿ إوسط )948،3311( يـظر: الؿسـد )3)
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ـْ َخاِرَجِة 
ل اْلَؿِديـََة فِل اْلَجاِهؾِقَّةِ ، َقْقسِ إِك ل اْمَرَأٌة مِ ـِ ، َقِدَم بِل َطؿ  ـَ اْلُحَباِب ْب

َفَباَطـِل مِ

ـِ َطْؿٍروَس َطْؿٍرو َأِخل َأبِل اْلقَ  ـَ اْلُحَباِب ، ِر ْب ـِ ْب ْحَؿ : َفَؼاَلِت اْمَرَأُتفُ ، َفَقَلْدُت َلُف َطْبَد الرَّ

نَ  ْٔ   -ا
ِ
ـَ فِل َدْيـِفِ  -َواهلل ـِ : ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل اهلل َفؼَ ، ُتَباِطق ـْ َصاِحُب َترَِكِة اْلُحَباِب بْ َم

ـُ َطْؿٍرو: َفَؼاُلقا ،َطْؿرٍو؟ ََل : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَطاُه َرُسقُل اهلل : قالت، َأُخقُه َأُبق اْلَقَسِر َكْعُب ْب

ْضُؽْؿ ِمـَْفاَفنَِذا َسِؿْعُتْؿ بَِرقِقٍؼ َقْد َجاَءكِل َفاْئتُقكِل ، َوَأْطتُِؼقَها، َتبِقُعقَها : قالت، ُأَطقِّ

«فلطتؼقين
(1)

ًٓ راقًقا يف امتثالف ٕمر  ِر سرب لـا أبق القَ ضويف هذا الؿققػ ي  مثا

ٱ ٻ ﴿: فؼد قال تعالك، كرى مـ خاللف طالمة اإليؿان يف قؾبف، ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

  .[36]إحزاب:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ُتٕ غٔاً
 
ُّ
ـٌ حتك ُيْؼَضك طـف َدْيـُف لُِقَعظ َؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصٓ ُيصؾل طؾك َأَحٍد مات وطؾقف َدْي

ـِ يف قؾقب الـاس. ْي  بذلؽ خطقرَة الدَّ

ـٌ  ولؿ يجد الـاُس أحًدا مـ ، وذات يقم مات رجٌؾ مـ الؿسؾؿقـ وطؾقف َدْي

 ، أقاربف َيؼضل طـف َدْيـَف، أو أولقائف
ُّ
وأَمَر ، ؾ  طؾك الجـازةولؿ ُيَص  ملسو هيلع هللا ىلصفاكصرف الـبل

ـُ ، الـاَس أن يصؾقا طؾقفا وكان بقـ جؿقع الـاس ذلؽؿ الشاب إكصاري كعُب ب

وكلين بِِف يـظر ، الؿقت ولؿ يعرِف ، طؿرو الذي جاء يشفد الجـازة لقحصؾ طؾك ثقاهبا

 
ُّ
ـِ »مـ  ملسو هيلع هللا ىلصإلك ما يدور أمامف وهق يتذكر ما أخرب بف الـبل َؼٌة بَِدْيـِِف أنَّ َكْػَس اْلُؿْمِم ُمَعؾَّ

«َحتَّك ُيْؼَضك َطـُْف وإْن ُقتَِؾ يف سبقؾ اهلل
(2)

 ، 
َّ
: رًفا رفع صقتف قائاًل صُمـْ  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا رأى الـبل

                                      

 (.3953(، وســ أبل داود )3596والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين ) (،27129( يـظر: مسـد أحؿد )1)

 (.1178(، وســ الرتمذي )1886( يـظر: صحقح مسؾؿ )2)
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 يا رسقل اهلل»
َّ
 ، َدْيـُُف َطؾل

ُّ
ملسو هيلع هللا ىلصفَصؾَّك طؾقف الـبل

(1)
. 

ـُ طؿرو ويف هذا الَحَدِث ُيَجس   لؾدكقا شفامَة الؿسؾؿ ومروَءَتف يف  ُد كعُب ب

 فؿا أجؿؾؽ يا أبا الَقَسر.، مثؾ هذه الؿقاقػ

ٍٖ أ ُٔ َِا بًٔتاهو  ٕع
عقا طؾقف إحزاب خرج  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا غدر يفقُد خقرب برسقل اهلل  ، لؼتالفؿ ملسو هيلع هللا ىلصوَجؿَّ

 ، فدخؾقا حصقهنؿ الؿـقعة
ُّ
 ،وصالت مدة الحصار، والؿسؾؿقن ملسو هيلع هللا ىلصفحاصرهؿ الـبل

ولـرتك لف ،  وهـا يليت َدْوُر أبل اْلَقَسِر إكصاري  ، فلصاب الؿسؾؿقـ جقع شديد

 إِكَّا َلَؿَع َرُسقِل اهلل »: فقؼقل ، ا فعؾؿالحديث لقخربكا ب
ِ
إِْذ  :بَِخْقبََر َطِشقَّةً  ملسو هيلع هللا ىلصَواهلل

ـْ َيُفقَد ُتِريُد ِحْصـَُفؿْ 
ـُ ، َأْقَبَؾْت َغـٌَؿ لَِرُجٍؾ مِ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إِْذ َقاَل َرُسقُل  :ُمَحاِصُروُهؿْ َوَكْح

ـْ َهِذِه اْلَغـَؿِ  ـْ َرُجٌؾ ُيطِْعُؿـَا ِم : َقاَل ، َفاْفَعْؾ : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل ، َأَكا َيا َرُسقَل اهلل: َفُؼْؾُت ، ؟َم

َفَخَرْجُت َأْشَتدُّ مِْثَؾ الظَّؾِقؿِ 
(2)

 َرُسقُل اهلل، 
َّ
ا َكَظَر إَِلل ًقا َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؾؿَّ الؾُفؿَّ َأْمتِْعـَا : ُمَقل 

بِفِ 
(3)

ـَ ، َفَلْدَرْكُت اْلَغـَؿَ : َقاَل أبق القسر،  ـْ ، َوَقْد َدَخَؾْت َأَوائُِؾَفا اْلِحْص
ـِ مِ َفَلَخْذُت َشاَتْق

ءٌ ، ثؿ ُأْخَراَها َفاْحَتَضـُْتُفَؿا َتْحَت َيَديَّ 
ْ
َحتَّك ، َأْقَبْؾُت بِِفَؿا َأْشَتدُّ َكَلكَُّف َلْقَس َمِعل َشل

 َفَذَبُحقُهَؿا َفَلَكُؾقُهَؿا.، ملسو هيلع هللا ىلصَأْلَؼْقُتُفَؿا ِطـَْد َرُسقِل اهلل 

ـْ آِخِر َأْصَحاِب َرُسقِل اهلل 
وَكاَن ، َمْقًتا بسبب هذا الدطاء ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽاَن َأُبق اْلَقَسِر مِ

 َث بَِفَذا اْلَحِديِث َبَؽك وقال «آِخَرُهؿْ ُأْمتُِعقا بِل َلَعْؿِري ُكـُْت »: إَِذا َحدَّ
(4)

. 

                                      

 (.4145( يـظر: مشؽؾ أثار، لؾطحاوي )1)

 (.1/197الذكر مـ الـعام، وققلف كـاية طـ شدة سرطتف، ويـظر: مختار الصحاح ) :( الظؾقؿ هق2)

 ا وٓ يؼتؾ.أن يرجع سالؿً : ملسو هيلع هللا ىلص( هق دطاء بطقل العؿر، ومراد الرسقل 3)

 (.15525( يـظر: مسـد أحؿد )4)
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 مجّٚعا ٕ خرّيا هوٌطوٌنَيُتكاُت ت٘ب
ومع صالحف وجفاده يف سبقؾ اهلل إٓ ، تاجًرا يبقع التؿر بالؿديـة  كان أبق القََسر

وذلؽ يف صقرة امرأة جؿقؾة جاءت ، ا لقققعف يف معصقة اهللالشقطان يقًما كصب لف فخًّ  أنَّ 

وذلؽ ٕكف غػؾ طـ  :ؾفا وصاوطتف الؿرأةفؼبَّ  ،تشرتي مـف تؿًرا، فؾؿا خال هبا أهقى إلقفا

 
 
قْطَاَن َثالُِثُفَؿا»: لإذ قا ملسو هيلع هللا ىلص تحذير الـبل «ََل َيْخُؾَقنَّ َرُجٌؾ بِاْمَرَأٍة َفنِنَّ الشَّ

(1)
سرطان ما  ، ولؽـف

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: اكتبف مـ غػؾتف كعادة الؿتؼقـ الذيـ قال اهلل تعالك طـفؿ

فؼام طـفا وتركفا، ، [211]إطراف:  ﴾ک ک ک ک گ گ گ

لقسللف طـ كػارة  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  واكطؾؼ ُمْسرًطا حزيـًا باكقًا هائًؿا طؾك وجفف يبحث طـ

َفَذَكْرُت  َفَلَتْقُت َأَبا َبْؽٍر »: فؼال ، ولقرشده إلك صريؼ التقبة، ما وقع فقف

َٓ ُتْخبِْر ، َوُتْب ، اْسُتْر َطَؾك َكْػِسَؽ : َفَؼاَل ، َذلَِؽ َلفُ  َفَلَتْقُت ُطَؿَر ، َفَؾْؿ َأْصبِرْ ، َأَحًداَو

  ُُتْخبِْر َأَحًدا، َوُتْب ، اْسُتْر َطَؾك َكْػِسَؽ : َفَؼاَل ، َفَذَكْرُت َذلَِؽ َلف َٓ ، َفَؾْؿ َأْصبِرْ ، َو

 َما ِشْئَت ، َفَلَكا َهَذا: فؼؾت، َفَذَكْرُت َذلَِؽ َلفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتْقُت َرُسقَل اهلل 
َّ
«َفاْقِض فِل

(2)
فعاتبف ، 

 
ُّ
لدرجة  :بؽؾؿاٍت كزلت طؾك قؾبف الـادم كالسقاط حقـ تـزل طؾك البدن تللؿف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

اَطةَ »: رسأْن قال أبق القَ  َّٓ تِْؾَؽ السَّ ـْ َأْسَؾْؿُت إِ َحتَّك َضـَـُْت َأك ل ، َحتَّك َتَؿـَّْقُت َأك ل َلْؿ َأُك

ـْ َأْهِؾ الـَّارِ 
«اهلل ٓ يغػر لل أبًدا وأنَّ ، مِ

(3)
 ملسو هيلع هللا ىلصوكلين بف يؼػ بقـ يدي رسقل اهلل ، 

وجبقـف ، وصقتف يخـؼف البؽاء، وطقـف تسؽب الَعربات، وفرائصف ترتعد وصدره يؾتفب

، وكدًما طؾك ما فعؾ، ملسو هيلع هللا ىلصوحقاًء مـ رسقلف الؽريؿ ، خقًفا مـ اهلل العظقؿ، يتػصد طرًقا

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿: وهق مع ذلؽ لؿ يقلس مـ َرْوِح اهلل الذي قال

                                      

 (.431(، والسؾسؾة الصحقحة، لأللباين )9219(، وســ الـسائل )177( يـظر: مسـد أحؿد )1)

 (.11184(، والـسائل )1728(، وابـ حبان )3115 -3112( يـظر: الرتمذي )2)

 (.11184(، والـسائل )1728(، وابـ حبان )3115 -3112مذي )( يـظر: الرت3)
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 .[25]الشقرى:  ﴾ڳ ڳ گ گ

 :َصِقياًل َحتَّك َأْوَحك اهلُل إَِلقِْف ققلف تعالك ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْصَرَق َرُسقُل اهلل »: قال أبق القََسر 

﮷ ﴿ ﮴﮶﮵  ﮳   ﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 َرُسقُل اهلل : قال، [114]هقد:  ﴾﮸
َّ
 : ، َفَؼاَل طؿر ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼَرَأَها َطَؾل

ِ
، َيا َرُسقَل اهلل

ةً  ةً : ملسو هيلع هللا ىلصفؼال ، ؟أَلُف َخاصَّ تِل: ، ويف روايةَل، بَْؾ لِؾـَّاِس َكافَّ ـْ ُأمَّ ـْ َطِؿَؾ بَِفا ِم «بؾ لَِؿ
(1)

. 

 ، أن الصؾقات لؾذكقب كػارات :ومعـك ذلؽ
 
: ملسو هيلع هللا ىلص ويزيد الؿعـك بقاًكا ققُل الـبل

ـْ اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ َتْحُضُرُه َصََلٌة َمْؽُتقَبةٌ » ـُ ُوُضقَءَها َوُخُشقَطَفا، َما ِم إَِلَّ  َوُرُكقَطَفا َفُقْحِس

ُكقِب َما َلْؿ ُتْمَت َكبِقَرةٌ  ـْ الذُّ اَرًة لَِؿا َقْبَؾَفا ِم فُ ، َكاَكْت َكػَّ ْهَر ُكؾَّ  «َوَذلَِؽ الدَّ
(2)

: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف ، 

ـَ اْلُقُضقءَ » َل َفَلْحَس َؾَقاِت اْلَخْؿَس  ؿَّ ، ثُ إِنَّ اْلُؿْسِؾَؿ إَِذا َتَقضَّ  َتَحاتَّْت َخَطاَياهُ  َصؾَّك الصَّ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ :َقرأَ ، ثؿ َكَؿا َيَتَحاتُّ َهَذا اْلَقَرُق 

[114: هقد] ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
(3)

. 

، ففق طام يشؿؾ كؾ حسـة ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿ :وأما ققلف تعالك

 
ُّ
َيا : فؼال ،إَِذا َطِؿْؾَت َسقَِّئًة َفَلْتبِْعَفا َحَسـًَة َتْؿُحَفا» :-ٕبل ذر  -ملسو هيلع هللا ىلصفؼد قال الـبل

ـَ اْلَحَسـَاِت ، َرُسقَل اهلل
َّٓ اهللُ  :َأمِ «ِهَل َأْفَضُؾ اْلَحَسـَاِت : ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل ، ؟َٓ إَِلَف إِ

(4)
. 

 خقًرا وبركًة طؾك الؿسؾؿقـ جؿقًعا. وهؽذا كاكت تقبة أبل الَقَسر 

ٍُ ع  ًٕٔدس ًّ٘قْف ٙعذُص اهقو
ـِ ُطَبادة بـ الَصامِِت قال ـِ الَقلقِد ب َوَأبِل َكْطُؾُب اْلِعْؾَؿ فِل َخَرْجُت َأَكا »: طـ ُطَباَدَة ب

                                      

 (.313(، وابـ خزيؿة )3115(، والرتمذي )2763(، ومسؾؿ )4687( يـظر: البخاري )1)

 (.228( أخرجف مسؾؿ )2)

ـف إركاؤوط )59132( أخرجف أحؿد )3)  (.363(، وحسَّ

ـف إلباين يف السؾسة 21487( أخرجف أحؿد )4)  (.1373الصحقحة )(، وحسَّ
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َْكَصارِ  ْٕ ـَ ا
 مِ
 
ـْ َلِؼقـَا َأُبق اْلقَ ، َقبَْؾ َأْن َيْفؾُِؽقا، َهَذا اْلَحل َل َم ـُ  -رِ سَفَؽاَن َأوَّ كعُب ب

َكْقٍػ : َفَؼاَل َلُف َأبِل، َوَمَعُف ُغاَلٌم َلُف َيْحِؿُؾ ُصُحًػا ملسو هيلع هللا ىلصَصاِحُب َرُسقِل اهلل  -َطؿرو

ـْ ، يا َطؿ  : فؼال لف أبل، بَِخْقرٍ : َقاَل ، ؟َطؿ  َأْصَبْحَت َيا 
إين َأَرى فِل َوْجِفَؽ َسْػَعًة مِ

ـٌ َفِجْئُت َأْبَتِغقفِ ، َأَجْؾ : َقاَل أبق الَقَسر، َغَضٍب  ـِ ُفاَلٍن َدْي فلتقت ، َكاَن لِل َطَؾك ُفاَلِن ْب

ـٌ َفَخَرَج ، َٓ : َقاُلقا ،؟َأَثؿَّ ُهقَ : َفُؼْؾُت ، أهؾف فسؾؿُت  ـَ َأُبقكَ : َفُؼْؾُت َلفُ ، صغقٌر َلفُ  اْب ، ؟َأْي

ل، هق بالبقت: َقاَل   يا فالن: َفُؼْؾُت ، َسِؿَع َكاَلَمَؽ َفَدَخَؾ َأِريَؽَة ُأم 
َّ
فؼد ، اْخُرْج إَِلل

ـَ أكَت   ، طؾؿُت أي
َّ
 -َأكَا: َقاَل ؟ َما َحَؿَؾَؽ َطَؾك َأِن اْخَتَبْلَت مِـ ل: َفُؼْؾُت َلفُ ، َفَخَرَج إَِلل

 
ِ
َٓ َأْكِذُبَؽ  -َواهلل ُثَؽ َو  ، ُأَحد 

ِ
  -مال -الذي ٓ إلَف غقُره ما ِطـدي واهلل

ِ
 ولؼد َخِشقُت َواهلل

َثَؽ َفَلْكِذَبَؽ   -َوُكـُْت ، ملسو هيلع هللا ىلصَوُكـَْت َصاِحَب َرُسقِل اهلل ، َأِطَدَك َفُلْخؾَِػَؽ ، أو َأْن ُأَحد 

 
ِ
 : َفُؼْؾُت : قال أبق الَقَسر، ُمْعِسًرا -َواهلل

ِ
 ُمعْ ، آهلل

ِ
 : َقاَل ، ؟ًراسَوُكـَْت َواهلل

ِ
 : َفُؼْؾُت ، آهلل

ِ
، ؟آهلل

 : َقاَل 
ِ
، إِْن َوَجْدَت َقَضاًء َفاْقِضـل: وقؾُت لف، فلتقُت بصحقػتل فؿحقُتفا بقدي: قال، آهلل

َّٓ َفَلْكَت فِل ِحؾٍّ  َلَسِؿْعُتُف بُِلُذكِل هاتقـ َوَوَطاُه َقْؾبل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْشَفُد َطَؾك َرُسقِل اهلل ، َوإِ

ـْ َأْكَظَر ُمْعِسًرا: ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَق َيُؼقُل  فُ ، أو َم ُف اهللُ َيْقَم ََل ضِؾَّ إَِلَّ ضِؾُّ «َوَضَع َطـُْف َأَضؾَّ
(1)

. 

َيعجز الؼؾُؿ  ففذا الؿققػ هق صقرٌة ُمشرقة مـ حقاة أبل الَقَسر إكصاري 

لتـالفؿ البشرى مـ  :ففمٓء ققم يسؿعقن فقعؿؾقن، طـ َمدحفاوالؾساُن ، طـ وصػفا

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: رهبؿ الذي قال

  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 .[18 -17: الزمر]

                                      

(، 15561(، وأحؿد )11975(، والؽربى، لؾبقفؼل )2224(، والحاكؿ )3116( يـظر: مسؾؿ )1)

 (.462ومسـد الشفاب )
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ٞٔ زض ٖٚ ُٕ ه٘ص  ملسو هيلع هللا ىلص ِ٘ي اهلٔلسفظ
 
ُّ
تف بالخدم واإلماء والرققؼ خقًرا وكان يقصل أمَّ ، رحؿَة اهلل لؾعالؿقـ ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل

ـْ َكاَن َأُخقُه َتْحَت َيِدهِ ، إِنَّ إِْخَقاَكُؽْؿ َخَقُلُؽْؿ َجَعَؾُفُؿ اهللُ َتْحَت َأْيِديُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقؼقل   َفَؿ

ا َيْلُكُؾ  ا َيْؾَبُس ، َفْؾُقطِْعْؿُف ِمؿَّ ُػقُهْؿ َما َيْغِؾُبُفؿْ َوََل ، َوْلُقْؾبِْسُف ِمؿَّ ْػُتُؿقُهْؿ َما َفنِْن  ؛ ُتَؽؾِّ َكؾَّ

«َيْغِؾُبُفْؿ َفَلِطقـُقُهؿْ 
(1)

. 

ًٓ حقًّا يف تجسقد الؿعاين ضي -كعادتف -وها هق ذا أبق الَقَسر  رب لـا مثا

ـُ القلقد، الراققة ر ومعف غالٌم مؿؾقك سكف خرج مع أبقف فالتؼقا بلبل القَ إ :فقؼقل ُطَبادة ب

 َوَطَؾك َأبِل اْلَقَسِر ُبْرَدةٌ » لف
(2)

َوَمَعافِِريٌّ  
(3)

َيا : َفُؼْؾُت َلفُ ، َوَطَؾك ُغاَلمِِف ُبْرَدٌة َوَمَعافِِريٌّ  

ُف َوَأْطَطقْتَُف ، أو َلْق َأكََّؽ َأَخْذَت ُبْرَدَة ُغاَلمَِؽ َوَأْطَطْقَتُف َمَعافِِريََّؽ ، َطؿ   َأَخْذَت َمَعافِِريَّ

ٌة َوَطَؾْقِف ُحؾَّ ، ُبْرَدَتَؽ  ةٌ َفَؽاَكْت َطَؾْقَؽ ُحؾَّ
(4)

ـَ  ،الؾَُّفؿَّ َباِرْك فِقفِ : َوَقاَل  ،َفَؿَسَح َرأِسل،  َيا اْب

ـِ ، َأِخل  َهاَتْق
َّ
ـِ ، َبُصَر َطقْـَل  َهاَتْق

َّ
 -َوَأَشاَر إَِلك َمـَاِط َقْؾبِفِ  -َوَوَطاُه َقْؾبِل َهَذا، َوَسِؿَع ُأُذَكل

ا َتلُكُؾقنَ : َوُهَق َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل  ا َتْؾبَُسقنَ ، َأْصِعُؿقُهْؿ ِمؿَّ َوَكاَن َأْن ، َوَأْلبُِسقُهْؿ ِمؿَّ

ـْ َحَسـَاتِل َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 
ـْ َأْن َيلُخَذ مِ

 مِ
َّ
ْكَقا َأْهَقَن َطَؾل ـْ َمَتاِع الدُّ

«ُأْططَِقُف مِ
(5)

. 

ٌُطوٌنَيُصش  ُٕ هو
يقَم  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ ُتـِْسف رحؾُة الحقاة ما بايع طؾقف رسقَل اهلل  طاش أبق الَقَسر 

فؽان ٓ يؽاد يرى ، «الـصح لؽؾ مسؾؿ» :تؾؽؿ البقعة التل كان مـ بـقدها، الَعؼبة

                                      

 (.1661(، ومسؾؿ )21( أخرجف البخاري )1)

 (.3/87فِقِف ِصَغٌر َتْؾَبُسُف إَطراب، كؿا يف لسان العرب ) ( الُبْرَدة: كَِساٌء ُمَربٌَّع َأسقدُ 2)

 (.4/591( الؿعافري: كقع مـ الثقاب القؿـقة، كؿا يف لسان العرب )3)

 وذلؽ لقحسـ الؿظفر. :مـ جـس واحد ورداءً  ا( أي: اجعؾ طؾقؽ إزارً 4)

 (.187(، وإدب الؿػرد، لؾبخاري )2224(، والحاكؿ )3116( يـظر: مسؾؿ )5)
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ـُ كافع يروي لـا مققًػا ذا وها هق ، مسؾًؿا يحتاج إلك كصقحة إٓ ويسارع إلقف هبا سعقد ب

َحك   ِ رسَرآكِل َأُبق اْلقَ »: ر فقؼقلسكان بقـف وبقـ أبل القَ  َوَأَكا ُأَصؾ ل َصاَلَة الضُّ

ْؿُس  ـَ َصَؾَعِت الشَّ ََل ُتَصؾُّقا َحتَّك َتْرَتِػَع : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسقَل اهلل : َقاَل ، ثؿ َفـََفاكِل، ِحق

ْؿُس  ْقَطانِ  ؛الشَّ ـَ َقْرَكِل الشَّ َفا َتْطُؾُع بَْق «َفنِكَّ
(1)

. 

، يف كصح الؿسؾؿقـ فَحْسب وهذا الؿققػ لؿ كؾؿح مـف ُمسارطة أبل الَقَسر 

ـَّة  -أيًضا -بؾ كؾؿح مـف  .فِؼَفُف وِطؾَؿف بالسُّ

َْ ٗقُت اهسٗس  سِٚىا
يؼػ قطار العؿر ، وبعد حقاة صقيؾة مـ العطاء واإليؿان والجفاد يف سبقؾ اهلل

فقـام طؾك فراش الؿقت سـة خؿس وخؿسقـ مـ ، بلبل الَقَسر طـد آخر محطاتف

وتخرج روحف إلك بارئفا ، رضل اهلل طـفؿ جؿقًعايف زمـ معاوية بـ أبل سػقان  الفجرة

، دفـ بالبؼقعويُ ، ويصؾل طؾقف أهؾ الؿديـة، الذي وطده وأصحابف مـ أهؾ بدر بالجـة

ـْ مات مـ أهؾ بد روهق آخر َم
(2)

. 

 

 ،الَيَسش يعي أت سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

 
  

                                      

 (.2314أخرجف البزار يف مسـده ) (1)

 (.2/537(، وسقر أطالم الـبالء )368والؿعجؿ الؽبقر )(، 6179( يـظر: الؿستدرك )2)
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418 

 
 َهعِقُل تُي َيَساٍس

 

ٍّ أُٗي ِّ قاٍض غسع ٌَُصُ  نَيهو
 
 
ـْ أصحاب الـبل

مع أهنؿ كجقٌم أضاءت لفؿ ، َجِفَؾ الؿسؾؿقن سقرَتفؿ ملسو هيلع هللا ىلص َكثقٌر مِ

َف إجقال  :صريؼ هدايتِفؿ، فؽان مـ أْيَسِر حؼققفؿ طؾقـا أن ُكْبِرَز أخبارهؿ، وأْن ُكَعر 

هبؿ، وإكـا يف هذه السطقر طؾك مقطٍد مع َكْجٍؿ مـ هذه الـجقم، وهق الصحابل 

 رضل اهلل تعالك طـف وأرضاه. :الجؾقؾ
ُّ
ـُ َيَساٍر الُؿَزكِل  َمْعِؼُؾ ب

 ٕٕ ٗكُِٚتٕ ُٗطُبامُس
ـِ ُمعَ  ـِ َطْبِد اهلل ْب ـُ َيَساِر ْب ، والُؿَزينُّ كسبًة إلك ُمَزيـَة، وهل هق َمْعِؼُؾ ْب

ُّ
ب ِر، الُؿَزكِل

 قبقؾة طربقة كاكت مساكـفؿ بقـ الؿديـة ووادي الؼرى.

أبق يسار: وققؾ، أبق َطؾِل: وكـقتف
(1)

. 

ًُصِٙ َٗفٔد   ًَٞع 
 
 
 ملسو هيلع هللا ىلصبسـقات قؾقؾة أسؾؿت ُمزيـُة وأرسؾقا وفدهؿ لرسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص بعد هجرة الـبل

يف شفر رجب سـة َخؿٍس لقبايعقه طؾك اإلسالم، فؽاكقا أوَل وفٍد َقِدَم الؿديـَة ُمسؾًؿا، 

ـُ َيَساٍر، وما إن وصِلت رواحِ  :وكان مـ بقـ هذا الركب الؿقؿقن ُؾفؿ أرض َمْعِؼُؾ ب

لَِقُخطَّ معؼٌؾ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الؿديـة حتك استؼبؾفؿ أكصاُرها ُمَرحبقـ وأخذوهؿ إلك رسقل

ء اسَؿف يف قائؿة الصحابة إبرار، ولقبدأ رحؾتف يف سبقؾ اهللهبذا الؾؼا
(2)

. 

                                      

(، ومعجؿ قبائؾ 5/224(، وأسد الغابة )3/1432(، وآستقعاب )7/14( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.3/1183العرب )

 (.1/413(، وأسد الغابة )1/377(، ومعرفة الصحابة )1/291( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)



 

 

419 

 َهعِقُل تُي َيَساٍس 419

 
ُّ
آيًة طجقبًة مـ آياِت الـبقة يف لؼاء  معؼاًل وأصحاَبف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد َأَرى الـبل

ـَ الخطاب أن ُيطعؿفؿ وكاكقا َأْرَبعَ  ِؿاَئِة َرُجٍؾ، السعادة هذا، وذلؽ حقـ أمَر طؿَر ب

  فؼال طؿُر 
 
 ، َرُسقَل اهللَيا »: ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل

َ
ـْ َتْؿٍر َما َأَرى َأْن ُيْغـِل

َّٓ َفْضٌؾ مِ َما ِطـِْدي إِ

ْدُهؿْ : لف ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل شقًئا َطـُْفْؿ  ِن الُؿَزينَُّفاْكَطِؾْؼ َفَزوِّ ـُ ُمَؼر  َفاْكَطَؾَؼ بِـَا َفَػَتَح : ، َقاَل الـُعؿاُن ب

ـْ َتْؿٍر مِْثِؾ 
َْوَرِق، َفَلَخَذ اْلَؼْقُم َحاَجَتُفْؿ َوُكـُْت فِل آِخِر َطَؾْقِف َفنَِذا فِقَفا َفْضَؾٌة مِ ْٕ اْلَبِعقِر ا

«َوَقِد اْحَتَؿَؾ مِـُْف َأْرَبُعِؿاَئِة َرُجؾٍ  ،َفاْلَتَػتُّ َوَما َأْفِؼُد مِـُْف َمْقِضَع َتْؿَرةٍ  ،اْلَؼْقمِ 
(1)

. 

اْْلَْكَصاُر، »: فؽان َيؿدحفؿ قائاًل ، ملسو هيلع هللا ىلصقن مؽاكًة لدى رسقِل اهلل وقد حاز الُؿزكقُّ 

ـْ َبـِل َطْبِد اهلل َمَقالِلَّ ُدوَن الـَّاسِ ، َوِغَػاُر، َوَأْشَجعُ ، َوُجَفْقـَةُ ، َوُمَزْيـَةُ  ـْ َكاَن ِم َواهللُ ، َوَم

«َوَرُسقُلُف َمْقََلُهؿْ 
(2)

. 

 
ُّ
وكاكت بقـفؿ وبقـ  ،طـفؿ حقـ تلخر إسالُم بـل تؿقؿ ملسو هيلع هللا ىلصوما أجؿؾ ما قالف الـبل

  ،مزيـة قرابةٌ 
 
َْمرِ »: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال رجؾ لؾـبل ْٕ ـْ َهَذا ا ـْ َتِؿقٍؿ َط

 مِ
ُّ
َفـََظَر ، َأْبَطَل َهَذا اْلَحل

«َما َأْبَطَل َقْقٌم َهُمََلِء ِمـُْفؿْ  :إَِلك ُمَزْيـََة َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل 
(3)

. 

 اهلٔل ٖ يف ضبِٚىدٔاُد
ـُ َيساٍر  بالجفاد يف سبقؾ اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلص رحؾتف يف صحبة رسقل اهلل وبدأ َمْعِؼُؾ ب

 
 
ثالثة حتك حاصرت جققُش إحزاب ، أو إٓ شفريـ ملسو هيلع هللا ىلص فؾؿ َيؾبْث بعد بقعتف لؾـبل

ڌ ڎ ڎ ﴿: إذ قال اهلل تعالك طـفا :الؿديـة، وكاكت أحداث تؾؽؿ الؿعركة طصقبة

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .[11 -11]إحزاب:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

                                      

حف إركاؤوط.(، 23746( أخرجف أحؿد )1)  وصحَّ

 (.188( أخرجف مسؾؿ )2)

حف إركاؤوط.17568( أخرجف أحؿد )3)  (، وصحَّ



 

 

411 

411 

 
 
ک ک ﴿: يف الحديبقة بقعَة الرضقان التل قال اهلل طـفا ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ شفد مع الـبل

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

َجَرةِ »: ، فقؼقل معؼٌؾ [18]الػتح:  ﴾ڻ ڻ  ، َلَؼْد َرَأْيُتـِل َيْقَم الشَّ
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِل

ـْ َرْأِسِف ، َوَسؾََّؿ ُيَبايُِع الـَّاَس  ـْ َأْغَصاكَِفا َط
َٓ َكِػرَّ َوَأَكا َرافٌِع ُغْصـًا مِ «َفَباَيْعـَاُه َطَؾك َأْن 

(1)
: 

  لقػقز 
 
َجَرةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص بؼقل الـبل ـْ َباَيَع َتْحَت الشَّ «ََل َيْدُخُؾ الـَّاَر َأَحٌد ِمؿَّ

(2)
. 

 
 
 اهلل ولؿ َيػتف مشفٌد مع رسقل، َر وفتَح مؽةاالؼضاء وخقب طؿرةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ شفد مع الـبل

 مـذ بايعف. ملسو هيلع هللا ىلص

 
ُّ
ثالثقن  ملسو هيلع هللا ىلصأن يخرج لؾؼاء الروم يف تبقك سـة تسٍع اجتؿع معف  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أراد الـبل

، ما يحؿؾ كؾ هذا العدد -آكذاك -ولؿ يتقفر طـد الؿسؾؿقـ مـ الدواب  ، ألػ مؼاتؾ

فقف خقَر مثاٍل يف البذل  وضرب الصحابة ، وُفتِح باُب التربطات لجقش العسرة

يجدوا ما يحؿؾفؿ إلك ساحة ولؽـ بعد كؾ هذا بؼل طدد لقس بؼؾقؾ لؿ ، والعطاء

  :بطؾ قصتـا :مـفؿ ،الجفاد البعقدة
ُّ
ـُ َيَساٍر الُؿَزكِل فاجتؿعقا طـد رسقل اهلل ، َمْعِؼُؾ ب

 اهلل»: وَقاُلقا ملسو هيلع هللا ىلص
َّ
قَطِة قُ َفاْحِؿْؾـَا َطَؾك اْلِخَػاِف اْلَؿرْ ، َقْد َكَدْبَتـَا لِْؾُخُروِج َمَعَؽ ، َيا َكبِل

ولؿ ُيبالقا بؿشؼة الطريؼ وَحر  الَصقِػ وشؿِسف ، «َكْغُز َمَعَؽ َوالـ َعاِل اْلَؿْخُصقَفِة 

 ، الُؿْحرقة
ُّ
«ََل َأِجُد َما َأْحِؿُؾُؽْؿ َطَؾْقفِ »: كظرَة الؿشػؼ وَقاَل لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصفـظر إلقفؿ الـبل

(3)
. 

ًٓ مـ ألسـتفؿ التل أطجزها الردُّ طـ التعبقر ، َفَعبََّرْت أطُقـُفؿ طـ مشاطرهؿ بد

ولؼد كاكت قطراُت اإليؿان هذه غالقة ، الثرى دمقُطُفؿ َتْخِضُؾ الؾ َحك وَتُبؾُّ فاكطؾؼت 

ک ک گ گ گ ﴿ :طـد اهلل وطـد رسقلف حتك سجؾفا الؼرآُن يف ققلف تعالك

                                      

 (.4551(، وابـ حبان )76( أخرجف مسؾؿ )1)

حف إلباين يف صحقح الجامع )14821( أخرجف أحؿد )2)  (.7681(، وصحَّ

 (.8/238(، وتػسقر الؼرصبل )14821( يـظر: الجفاد، ٓبـ أبل طاصؿ )3)
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

  [92 - 91]التقبة:  ﴾
ُّ
بجقشف ولؿ َيِغْب طـ طقـقف الشريػتقـ مشفُد  ملسو هيلع هللا ىلصوغزا الـبل

َما ِسْرُتْؿ  َلَؼْد َتَرْكُتْؿ بِاْلَؿِديـَِة ِرجاًَل »: فؼال لجـقده وهق يف صريؼ طقدتف، ائقـالبؽَّ 

ـْ َكَػَؼٍة إَِلَّ َكاُكقا َمَعُؽْؿ فِل اْْلَْجرِ  َيا َرُسقَل : ، َقاُلقاَمِسقًرا، َوََل َقَطْعُتْؿ َواِدًيا، َوََل َأْكَػْؼُتْؿ ِم

 
ِ
«َحَبَسُفُؿ الُْعْذرُ : َقاَل  !؟، َوَكْقَػ َيُؽقُكقَن َمَعـَا َوُهْؿ بِاْلَؿِديـَةِ اهلل

(1)
. 

ُٕٔ َٗٔفق  ٌُٕ  ٔعو
ـُ َيساٍر    ولزم معؼُؾ ب

َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

ُّ
َْن يجعؾف الـبل

ِ
َؾُف ٕ  حتك جؿع طؾًؿا َوفقًرا َأهَّ

  :قاضًقا يف ققمف، فقا لفا مـ مـؼبة طظقؿة، وقد روى الحاكؿ ملسو هيلع هللا ىلص
َّ
أوصاه  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل

«َفنِنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلك َمَع اْلَؼاِضل َما َلْؿ َيِحْػ َطْؿًدا ؛اْقِض َبْقـَُفؿْ »: قائاًل 
(2)

. 

َأيُُّؽْؿ »: فؼال يقًما يف خالفتف طـ مقراث الَجد   وقد سلل طؿُر بـ الخطاب 

ـُ يسار  ؟، فلخربه معؼُؾ ب ث رسقُل اهلل الَجدَّ ثف  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسقَل اهلل : َيْعَؾُؿ َما َورَّ َورَّ

«الُسُدس
(3)

. 

ُّ اًتجأهس  اهلٔل ٕ ألًِسط
ٓ شؽ أن سرطة امتثاِل العبد ٕمر ربف وهنقف برهاُن اإليؿان يف قؾبف، فؼد قال ربُّـا 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: تبارك وتعالك

                                      

 (.12651(، وأحؿد )1911(، ومسؾؿ )4161 ،2684يـظر: البخاري )( 1)

(، 541(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )21315(، ومسـد أحؿد )6471( يـظر: مستدرك الحاكؿ )2)

 (.2866والسؾسؾة الضعقػة )

حف إلباين.7981(، والحاكؿ )2897( أخرجف أبق داود )3)  (، وصحَّ
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

 .[52 -51]الـقر:  ﴾مئ

ـُ َيساٍر   ُيؼدم لـا أكؿقذًجا راققًا يف هذا الباب يرويف لـا  وها هق ذا معؼُؾ ب

ـَ َطَؾك َطْفِد  َأكَُّف »: البخاري وغقره طـ بعض تالمذتف ـَ الُؿْسؾِِؿق
َج ُأْختَُف َرُجاًل مِ َزوَّ

ةُ  َصؾََّؼَفا َتْطؾِقَؼًة َلْؿ ُيَراِجْعَفا َحتَّك اكَْؼَضِت ، ثؿ َفَؽاكَْت ِطـَْدُه َما َكاكَْت ، ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  ، الِعدَّ

َٓ بَْلَس بِفِ ، ُبَفا َمَع اْلُخطَّاِب َفؾّؿا ُخطِبَْت َجاَء َيْخطِ  َوَكاكَِت الَؿْرَأُة ُتِريُد َأْن ، َوَكاَن َرُجاًل 

 َفآَثْرتُ : فؼال لف معؼٌؾ ، َتْرِجَع إَِلقْفِ 
َّ
َّ ُأْختِل َفَؿـَْعتَُفا الـَّاَس، َوَخَطْبتََفا إَِلل

َؽ َيا ُلَؽُع، ُخطِبَْت إَِلل

ُتَفا ،بَِفا  اْلُخطَّاُب ، َوَأكَْؽْحتَُؽ، َوَفَرْشتَُؽ، َوَأْكَرْمتَُؽ، َفَطؾَّْؼتََفا َحتَّك اكَْؼَضْت ِطدَّ
َ
ا َجاَءكِل َفَؾؿَّ

  ،!؟َيْخُطُبقكََفا ِجئَْت َتْخُطُبَفا
ِ
َٓ َتُعقُد إَِلقَْؽ َأبًَدا َٓ َواهلل َّٓ ُهَق  َٓ إَِلَف إِ اهلُل َتبَاَرَك َفَلكَْزَل ، الَِّذي 

َية ْٔ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: َوَتَعاَلك َهِذِه ا

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

َفتََرَك ، َفَؼَرَأ َطَؾقِْف أيةَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَدَطاُه َرُسقُل اهلل [232]البؼرة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

َْمِر اهلل، وقال
ِ
َن َأْفَعُؾ َيا َرُسقَل اهلل، فدَطا الرجَؾ َسْؿًعا لَِرب ل : الَحِؿقََّة َواْستََؼاَد ٕ ْٔ َوَصاَطًة، ا

ُجَؽ َوُأْكِرُمَؽ : وقال لف َر معؼٌؾ ، ثؿ ُأَزو  «طـ يؿقـف كػَّ
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلٔل زضِ٘ي اًتجاُهٕ ألًِس
ـُ يساٍر وكؿا قدَّ  م ُأكؿقذًجا راقًقا يف امتثالف ٕمر اهلل تعالك، ُيؼد   م لـا معؼُؾ ب

 واتباِع ُسـتف وَهْديِف.، ملسو هيلع هللا ىلصأمثؾًة رائعًة يف امتثالف ٕمر رسقل اهلل  -أيًضا -لـا

ـُ البصريُّ طـ َمعؼٍؾ  ًٓ َيرويف تؾؿقُذه الحس رة صوهق أمقر البَ  وإلقؽ مثا

ى»: فقؼقل ـْ ، إِْذ َسَؼَطْت مِـُْف ُلْؼَؿةٌ ، َبْقـََؿا ُهَق َيَتَغدَّ
َأًذى َفتَـَاَوَلَفا َفَلَماَط َما َكاَن فِقَفا مِ

                                      

 (.2719(، والحاكؿ )2365(، والبقفؼل يف الصغرى )2918(، والرتمذي )5331)فا البخاري أخرج( الؼصة 1)
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ـُ  َهاقِق َفَلَكَؾَفا، َفَتَغاَمَز بِِف الدَّ
(1)

ـَ َيَتَغاَمُزوَن، : ، َفِؼقَؾ  ق
َهاقِ ِء الدَّ َٓ َمِقَر، إِنَّ َهُم ْٕ َأْصَؾَح اهلُل ا

ـْ َأْخِذَك الؾُّْؼَؿةَ 
ـَ َيَدْيَؽ َهَذا الطََّعاُم، فَؼاَل ، مِ ـْ : َوَبْق

ََدَع َما َسِؿْعُت مِ
ِ
ـْ ٕ إِك ل َلْؿ َأُك

ََطاِجؿِ : ملسو هيلع هللا ىلصقِل اهلل َرُس  ْٕ إِكَّا ُكـَّا ُيْمَمُر َأَحُدَكا إَِذا َسَؼَطْت ُلْؼَؿُتُف َأْن َيْلُخَذَها َفُقِؿقَط ، لَِفِذِه ا

ْقَطانِ  َٓ َيَدَطَفا لِؾشَّ ـْ َأًذى َوَيْلُكَؾَفا، َو
«َما َكاَن فِقَفا مِ

(2)
. 

بؾ ُيظفر لـا ، َفَحْسب ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الؿققػ ٓ يعؽس لـا مدى امتثالف ٕمر رسقل اهلل 

 .حقث لؿ ُيباِل وهق أمقر البصرة أن يػعؾ أمام الـاس فعاًل كفذا، مدى تقاضِعفِ 

 َقاَل 
 
ـِ إَِياٍس الُؿَزكِل َة ْب ـْ ُقرَّ فِل َبْعِض  ُكـُْت َمَع َمْعِؼِؾ بـ َيَساٍر »: َوَط

ُرَقاِت  ِريِؼ ، الطُّ ـِ الطَّ اُه َط ْقُتفُ  ،َفَرَأْيُت مِْثَؾفُ  ،َفَؿَرْرَكا بَِلًذى َفـَحَّ َفَلَخَذ بَِقِدي ، َفَلَخْذُتُف َفـَحَّ

ـَ َأِخل، َما َحَؿَؾَؽ َطَؾك َما َصـَْعَت : َفَؼاَل  شقئًا َيا َطؿ  َرَأْيُتَؽ َصـَْعَت : ، ُقْؾُت ؟َيا اْب

ـْ َأَماَط َأًذى : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل : َفَصـَْعُت مِْثَؾُف، َفَؼاَل  ـَ َم ـْ َصرِيِؼ اْلُؿْسِؾِؿق َط

ـْ ُتُؼبَِّؾْت ِمـُْف َحَسـٌَة َدَخَؾ اْلَجـَّةَ ، ُكتَِبْت َلُف َحَسـَةٌ  «َوَم
(3)

. 

  ومع بقان هذا الؿققػ لُحْسـ اتباع معؼؾ بـ يسار 
 
 ففق ،ملسو هيلع هللا ىلص لَفْدي الـبل

أفعالف دون َفُفؿ ُيَؼؾدون ، مؽاكتف الرفقعة طـد الػضالء مـ ققمف -أيًضا -ُيْظِفُر لـا

ولَِؿا استؼر يف كػقسفؿ مـ مدى ، السمال طـ السبب، وذلؽ كابٌع مـ ثؼتفؿ يف طؾؿف

 
 
 وُسـتف. ملسو هيلع هللا ىلص ِحْرصف طؾك اتباع َهْدي الـبل

 ٝٔإًازُتٕ هوبصس
ـُ يسار أحدَ  قد اإلسالم الذيـ فتحقا ُس أُ  ويف طصر الخالفة الراشدة كان معؼُؾ ب
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ـُ الخطاب ـَف طؿُر بالد العراق وفارس، وقد َطقَّ  يف خالفتف أمقًرا لؾبصرة،  ب

طؿَر كان شديد العـاية والدقة يف اختقار أَمرائف، وأصبح  نَّ إوهذه وحدها مـؼبٌة حقث 

ـة الـبقية، خقَر أمقٍر ٕهؾ هذه البؾدة معؼٌؾ  وَمَحطًّا ، فؼد كان لفؿ َمرجًعا لؾسُّ

ـُ البصري، وأبق طثؿان الـفدي، ، لؾسمال والُػتقا وكان مـ أبرز تالمذتف فقفا الحس

 .وغقرهؿا مـ طؾؿاء التابعقـ 

بعؿارة البالد، َفَشقََّد فقفا الُدوَر، وحػر فقفا َكفًرا يجري ماؤه العذب  ◙واهتؿ 

بقـ صرقاهتا، ُأصؾَِؼ طؾقف هنر معؼٍؾ كسبًة لف
(1)

. 

 املطوٌنَي ُُصُشٕ أُلًسا١ٔ
ـُ يسار  فؼد ابتـك ، البصرة حتك بعدما ُطزل طـ إمارهتا ولؿ يرتك معؼُؾ ب

 ومؽث مع رهط الُؿَزكققـ الذيـ كان أرسؾفؿ طؿُر بـ الخطاب ، لـػسف هبا داًرا

معف لقػؼفقا أهؾ البصرة يف ديـفؿ
(2)

. 

، وٓ يخشك يف اهلل لقمة ٓئؿ، َكُصقًحا لعامة الؿسؾؿقـ وأمرائفؿ وكان 

ـُ الـَِّصقَحُة،»: ملسو هيلع هللا ىلصطؿاًل بؼقل الـبل  ي ـْ يا رسقل اهلل: ُقالقا الدِّ َولِؽِتَابِِف  هللِ : ، َقاَل ؟لَِؿ

تِِفؿْ  ـَ َوَطامَّ ِة اْلُؿْسِؾِؿق «َولَِرُسقلِِف َوِْلَئِؿَّ
(3)

، وكان دائًؿا َمَحطُّ اهتؿام أمراء البصرة، فؼد 

 فقـصح لفؿ.، كاكقا يزوروكف ويستـصحقكف

ـُ أبل سػقان أمقر البصرة يف زمـ معاوية  زائًرا  وقد دخؾ طؾقف يقًما زياد ب

 أحٌد غقر : هذا إمقر طؾك الباب، فؼال معؼٌؾ : ُمستـصًحا، فؼقؾ لف
َّ
ٓ يدخؾ طؾل

                                      

(، والسقر 5/224(، وأسد الغابة )5/2511(، ومعرفة الصحابة )7/14( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)
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 َهعِقُل تُي َيَساٍس 415

يـػعـا بلشقاء كسؿعفا  ، كان اهللُ ؟يا معؼؾ، أٓ ُتزودكا مـؽ شقًئا: إمقر، فدخؾ، فؼال

ةٍ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصسؿعُت رسقَل اهلل  إين: مـؽ، فؼال معؼٌؾ  ـْ َوالِل ُأمَّ ، َقؾَّْت  -َلْقَس ِم

أشلٌء : قال، ثؿ ، فلصرق زيادٌ «ََل َيْعِدُل فِقَفا إَِلَّ َكبَُّف اهللُ َطَؾك َوْجِفِف فِل الـَّارِ  -َكُثَرْت أو 

ملسو هيلع هللا ىلصبؾ سؿعُتف مـ رسقل اهلل : ، قال؟مـ وراء وراء، أو ملسو هيلع هللا ىلصسؿعَتف مـ رسقل اهلل 
(1)

. 

َماَء  وبعد  البصرَة ابـُف طبقد اهلل بـ زياد، وكان ُغاَلًما َسِػقًفا َيْسِػُؽ الد 
َ
زياٍد َولِل

َسْػًؽا َشِديًدا، ورفع إسعار طؾك الؿسؾؿقـ َفَضقََّؼ طؾقفؿ معقشتفؿ، وكان قد َكَصحف 

ـُ يسار، وَطزَ  َم أٓ ُيؽؾؿف، وَبَؾَغ ذلؽ بعُض الُؿزكققـ فـفرهؿ، فغضب مـف معؼُؾ ب

: فؾؿا رآه معؼُؾ قال، اهلل بـ زياد، فؾؿا مرض معؼٌؾ أتاه طبقد اهلل يعقده ويتللػف قدطب

َثَؽ  -َيا ُطَبْقَد اهلل -اْسَؿعْ : َأْجؾُِسقكِل، فَؼاَل » ، ملسو هيلع هللا ىلصسؿعُتف مـ رسقل اهلل شقًئا َحتَّك ُأَحد 

ـَ لُِقْغِؾَقُف : قال ـْ َأْسَعاِر اْلُؿْسِؾِؿق ـْ َدَخَؾ فِل َشْلٍء ِم ا َطَؾك اهلل َأْن ُيْؼِعَدُه  َطَؾقِْفؿْ َم َفنِنَّ َحؼًّ

ـَ الـَّاِر َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  ـْ َرُسقِل اهلل : ، فؼال طبقد اهللبُِعظٍْؿ ِم
َكَعْؿ : ، َقاَل ؟ملسو هيلع هللا ىلصَأكَْت َسِؿْعَتُف مِ

، ـِ َتْق َٓ َمرَّ ٍة َو َٓ َأك ل فِل اْلَؿقْ و َغْقَر َمرَّ ُثَؽ بَِحِديٍث َلْق َسِؿْعُت ، ِت ما حدثُتؽ بفإِك ل ُمَحد 

ـَ : َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل  ـْ َأِمقرٍ َيِؾل َأْمَر اْلُؿْسِؾِؿق ََل َيْجَفُد َلُفْؿ، َوََل َيـَْصُح إَِلَّ ، ثؿ َما ِم

َم اهللُ َطَؾْقِف اْلَجـَّةَ  ْثَتـِل َهَذا َقْبَؾ اْلَقْقمِ : ، فؼال طبقد اهللَحرَّ َّٓ ُكـَْت َحدَّ ـْ : ، فَؼاَل ؟َأ َلْؿ َأُك

َثَؽ  َُحد 
ِ
ٕ»

(2)
ل مـ شثف إٓ أكف خطزم طؾك أٓ ُيحد   معؼؾ بـ يسار  ومع أنَّ  .

 
 
ـْ َكارٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص ققل الـبل ًؿا بِِؾَجاٍم ِم ـْ َكَتَؿ ِطْؾًؿا َيْعَؾُؿُف َجاَء َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُمَؾجَّ «َم

(3)
. 

ٓ يخشك يف اهلل لقمة  فؿا أحقج كؾَّ زمان ومؽان لرجٍؾ كؿعؼؾ بـ يسار 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفقـصح كؾَّ ضالٍؿ بؽتاب اهلل تعالك، وُسـة رسقلف ، ٓئؿ

                                      

 (.19/211ٓبـ طساكر )(، وتاريخ دمشؼ، 514(، والؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين )2191( يـظر: مسـد أحؿد )1)

 (.5/212(، ومجؿع الزوائد، لؾفقثؿل )21313(، ومسـد أحؿد )228 -142( يـظر: صحقح مسؾؿ )2)
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َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
وبعد حقاة صقيؾة طاشفا معؼُؾ بـ يسار يف سبقؾ اهلل اشتد بف مرُضف يف أواخر أيام 

وترك فقفا بصؿات  ،بالبصرة التل أحبفا ◙فـ فؿات ودُ ، ¶خالفة معاوية 

وقد ُحِشدت جـازتف بجؿع غػقر مـ الصالحقـ، العؾؿ والعؿارة التل بؼقت آثارها
(1)

. 

 

 ،ضًيِّالُو يساٍس تِي عي هعقٍل سضي اهلُل

  أجوعيَي وعي الصحاتِح
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 ِهشاُم تُي الَعاص 417

 

 اُم تُي الَعاصِهش

 

ًُؤًِ َِا اهعاِص  ِْاب َْٓػ :ا  (1)ٌْسٗٗع ،ا

أخقف طؾك  ةُ سـعقش مـ خالل هذه السطقر مع صحابل جؾقؾ، صغت ُشْفر

شفرتف، مع أكف سبؼف باإلسالم والفجرة والدطقة إلك اهلل والجفاد يف سبقؾف، فؽان مـ 

حؼف طؾقـا أن كؼؾب صػحات تاريخ اإلسالم، وكخرج مـفا سقرة هذا البطؾ الُفؿام، 

 وكسؾط طؾقفا إضقاء لقتعرف طؾقف الؿسؾؿقن يف إكحاء.

 .هشام بـ العاص  :إن حديثـا طـ الرجؾ الصالح الؿجاهد

 ٕػأُتامُسٕ ُٗطُبٕ ُٗ
 ، هق هشام بـ العاص بـ وائؾ 

ُّ
 ، السفؿل

ُّ
أخق الصحابل الجؾقؾ الػاتح ، الؼرشل

حرمؾة بـت هشام بـ الؿغقرة،  :مـف ِسـًّا، وأمف هل طؿرو بـ العاص ٕبقف، وكان أصغرَ 

أخُت أبل جفؾ
(2)

. 

العاص بـ  :وكشل هذا الشاب بقـ أحضان طائؾة طريؼة الـسب يف قريش، فلبقه هق

وائؾ سقد ققمف، وأخقه طؿرو أحد وجفاء مؽة وسػرائفا، وخالف أبق جفؾ بـ هشام 

 أحد رؤساء العرب، وابـ خالتف هق طؿر بـ الخطاب.

الؿرتفقـ كعادة أي شاب يف مجتؿع جاهؾل كفذا،  وطاش هشاٌم يف مؽة حقاة

أبـاء العاص إلك قؾبف بشفادة أخقف  يتـعؿ يف مال أبقف ويتؼقى بسؾطتف، فؼد كان أحبَّ 

                                      

(1 
َ
 وسقليت تخريجفا. ملسو هيلع هللا ىلص( قالفا الـبل

 (.5151(، والؿستدرك )4/145( يـظر: الطبؼات الؽربى )2)
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«إلك أبقف مـل بَّ َح كان هشام أَ »: طؿرو حقـ قال
(1)

. 

ِٗ وٌأتًّ اهظُٓ  ِ٘زإىل اه
رك شال ها آثارُ وبقـؿا مؽة يخقؿ طؾقفا ضالم الؽػر والجاهؾقة، وتؿأل أرجاءَ 

لقضلء إرض بعد ضؾؿاهتا،  :حاماًل مصباح الفدى ملسو هيلع هللا ىلصوالقثـقة، يخرج رسقُل اهلل 

فلسرع إلقف طدد مـ شباب مؽة ، ويحقل الؼؾقب بعد مقهتا، ويجؿعفا بعد شتاهتا

ويغسؾقن فقف قؾقهبؿ ، يروون ضؿلهؿ مـ هنر الحقاة الذي أجراه اإلسالم بقـ أيديفؿ

هشام  :وكان مـ بقـ همٓء هذا الشاب الجؿقؾ، الؽػر والجاهؾقةالتل لطختفا أدران 

وابـ خالتف زيد بـ  ،بـ العاص، الذي أسؾؿ وأسؾؿ معف خالف سؾؿة بـ هشام

 ، الخطاب، وكاكقا جؿقًعا يخػقن إسالمفؿ
 
ا يف دار إرقؿ.  ملسو هيلع هللا ىلص ويؾتؼقن بالـبل  ِسرًّ

 ٞٔػبإىل احل ُٝاهلذس
 
ُّ
بدطقة اإلسالم ضـ هشام بـ العاص أن ققمف سقستجقبقن هلل  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا جفر الـبل

ورسقلف، ولؽـف فقجئ مـفؿ بعاصػة مـ العـاد والتؽذيب، وُذهؾ حقـ وجد أباه مـ 

ا طـ سبقؾ اهلل واستفزاًء بديـف، حتك بؾغت بف الققاحة  ،أشد الـاس كػًرا وطـاًدا وصدًّ

ـَ َيَدْيِف، َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء بَِعْظٍؿ َحاِئٍؾ إَِلك َرُسقِل اهلل » أكف ُد َأَيْبَعُث اهلل : َفَؼاَل : َفَػتَُّف َبْق َيا ُمَحؿَّ

؟ َقاَل   ُيْدِخُؾَؽ َكاَر َجَفـََّؿ،، ثؿ ُيْحقِقَؽ ، ثؿ َهَذا، ُيِؿقُتَؽ  َكَعْؿ، َيْبَعُث اهللُ : َهَذا َبْعَد َما َأَرمَّ

َياُت  ْٔ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿ :َفـََزَلِت ا

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

                                      

 (.4/1529( آستقعاب )1)
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           ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

«[83 -77]يس:  ﴾ۆ ۆ ۈ
(1)

. 

ـَ خالتف طؿَر سقط ، ثؿ وجد هشاٌم مـ أخقف طؿرو كػًرا وإطراًضا طذاب ووجد اب

 .كؾ هذا وهشاٌم يخػل إسالمف، طؾك مسؾؿل ققمف

َؾ هبؿ ، غقر الذيـ قتؾقا مـفؿ وتـاثرت أشالؤهؿ، وضاقت مؽة طؾك الؿسؾؿقـ وكُؽ 

 
ُّ
إِنَّ بَِلْرِض الَْحبََشِة َمِؾًؽا ََل ُيْظَؾُؿ »: ما أصاهبؿ مـ البالء والػتـة قال لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا رأى الـبل

ا َأْكتُْؿ فِقفِ  ؛َأَحٌد ِطـَْدهُ  «َفالَْحُؼقا بِبََِلدِِه َحتَّك َيْجَعَؾ اهللُ لَُؽْؿ َفَرًجا َوَمْخَرًجا ِمؿَّ
(2)

. 

ًٓ يف الخػاء حتك ركبقا البحر، يرفعفؿ  فخرج الؿسؾؿقن الؿستضعػقن َأْرَسا

الؿقج ويخػضفؿ حتك ألؼتفؿ الؿراكب طؾك سقاحؾ الحبشة، فـزلقا هبا آمـقـ، ومـ 

بـ العاص، وما كادوا يفـئقن بالراحة وإمان حتك أرسؾت قريش يف هشام  :بقـفؿ

صؾبفؿ َوْفًدا لؾـجاشل مؾؽ الحبشة بؼقادة طؿرو بـ العاص لقؼبض طؾقفؿ ويعقد هبؿ 

 الؿحاولة بالػشؾ.  إلك جحقؿ مؽة، ولؽـ الـجاشل خذلفؿ، وباءِت 

حتك بؾغفؿ ، وبؼل هشام بـ العاص مع الؿممـقـ يف الحبشة يعبدون اهلل يف أمان

ومـ معف مـ الؿسؾؿقـ سقفاجرون مـ مؽة إلك بؾد آخر لقؼقؿقا دولة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 

فدخؾقها يف ، فرجع ومعف جؿاطة مـ مفاجرة الحبشة إلك مؽة، اإلسالم طؾك أرضفا

 ، لقؾة يسرتهؿ ضالُمفا
ُّ
بؿؽان  ملسو هيلع هللا ىلصومؽث هشاٌم يف مؽة ُمْسَتْخِػًقا يـتظر أن يخربه الـبل

دتف مـ السابؼقـلقؽقن كعا :هجرتف
(3)

. 

                                      

حف ووافؼف الذهبل، ويـظر: الصحقح الؿسـد مـ أسباب 3616( أخرجف الحاكؿ )1) ( طـ ابـ طباس، وصحَّ

 (.237الـزول )ص

 (.3191ٕلباين يف الصحقحة )وا(، 17734( أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى )2)

 (.4/1539(، وآستقعاب )4/145( يـظر: الطبؼات الؽربى )3)
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ُٞ ٍَ اهقبِض هٚو   عوٟ ٓػا
 
ُّ
ا ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أمر الـبل  جؿاطاٍت ، أصحابف بالفجرة إلك الؿديـة خرجقا إلقفا ِسرًّ

 .فعؾؿت قريش بذلؽ فـصبت لفؿ الؽؿائـ لؾؼبض طؾك مـ بؼل مـفؿ، ىادَ رَ وفُ 

واجتؿع هشام بـ العاص مع ابـ خالتف طؿر بـ الخطاب ورفقؼ درهبؿا طقاش بـ 

ا لقتػؼقا طؾك صريؼة الفجرة مـ مؽة وهشاٌم ٓ يدري أنَّ بـل ققمف ، أبل ربقعة ِسرًّ

فؼد طؾؿقا بؼدومف ، يجؾسقن يف كػس التقققت يحقؽقن لف خطة ُمحؽؿة لؾؼبض طؾقف

 تفؿ استخباراهتؿ طؾك مؽان مخبله.ودلَّ ، مـ الحبشة

ا اْجَتَؿْعـَا لِْؾِفْجَرِة »: يؼقل وها هق طؿر  ـُ َأبِل َربِقَعَة َلؿَّ اتََّعْدُت َأَكا َوَطقَّاُش ْب

ـِ َوائٍِؾ، َوُقْؾـَا ـُ اْلَعاِص ْب ـْ َأَضاِة َبـِل ِغَػارٍ : َوِهَشاُم ْب
اْلِؿقَعاُد َبْقـَـَا التَّـَاِضُب مِ

(1)
ـْ  ، َفَؿ

ـُ َأبِل َفَلْصَبْحُت طِ ، َأْصَبَح مِـُْؽْؿ َلْؿ َيْلتَِفا َفَؼْد ُحبَِس َفْؾَقْؿِض َصاِحَباهُ  ـَْدُه َأَكا َوَطقَّاُش ْب

«...َربِقَعَة َوُحبَِس َطـَّا ِهَشامٌ 
(2)

. 

وقبض الؿشركقن طؾك هشام بـ العاص، ووقع يف إسر، وُحبس يف حجرة 

ضقؼة قد أوثؼقه فقفا بالحديد، ٓ يذوق صعاًما وٓ شراًبا، فعاله الحزن، وضاقت طؾقف 

فؾؿا ، ففق مستؿسؽ بديـف، صابٌر طؾك البالءوصقتف إيام بالفؿقم، ومع ذلؽ ، كػسف

اهنالقا  رأوا مـف صالبة وطزًما وإصراًرا طؾك ما هق فقف، وتؿسًؽا بديـف الذي هق طؾقف

واكػؽ ، حتك أشرف طؾك الؿقت واهنارت ققاه، طؾقف ضرًبا، وأذاققه ألقان العذاب

، وذكر آلفتفؿ ما يريدون ملسو هيلع هللا ىلصتـ فتـة طظقؿة، فلسؿعفؿ يف رسقل اهلل رباط طزمف، وفُ 

 قا وثاقف، وكلين بف يؾتؼط أكػاسف بعدما كادت أن تـؼطع.بؿا يحبقن، فعـدئٍذ فؽُّ 

بؾ تجرع مرارهتا طامة ، مـ ذاقفا وهذه القحشقة يف التعذيب لؿ يؽـ هشام أوَل 

                                      

 فؿ بالؼرب مـ مؽة.ئاسؿ مؽان لؼا :( التـاضب مـ أضاة بـل غػار هق1)

 صحقح طؾك شرط مسؾؿ. :ال(، وق3628(، والحاكؿ يف الؿستدرك )17756( أخرجف البقفؼل يف الؽربى )2)
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َواهلل إِْن َكاُكقا »: ويف ذلؽ يؼقل ابـ طباس ، الؿسؾؿقـ الؿستضعػقـ يف مؽة

ر  َلَقْضِرُبقِن  ِة الضُّ ـْ ِشدَّ
َأَحَدُهْؿ َوُيِجقُعقَكُف َوُيَعط ُشقَكُف َحتَّك َما َيْؼِدُر َأْن َيْسَتِقَي َجالًِسا مِ

ـَ اْلِػْتـَةِ ، ِذي بِفِ لا
ـْ  الالت: قُلقا َلفُ ؼَحتَّك يَ ، َحتَّك ُيْعطَِقُفْؿ َما َسَلُلقُه مِ

والعزى إلفآن مِ

ـْ ُجْفِدِهؿْ َكَعْؿ، : َفَقُؼقُل ؟ ُدوِن اهلل
«اْفتَِداًء مِـُْفْؿ بَِؿا َيْبُؾُغقَن مِ

(1)
. 

، يـفشف بسقاصف الػتاكة، وهؽذا غرس العذاب أكقابف يف جسد هذا الصحابل الجؾقؾ

تحقلت فقفا صقرتف الجؿقؾة ، فؼد كاكت ملساة هشام يـ العاص مع قريش دامقة مملؿة

إذا اصََّؾعت طؾقف لقلَّقت مـف فراًرا ، وهقئتف الحسـة ومظفره إكقؼ إلك جسد يشخب دًما

وما كؼؿقا مـف إٓ أن آمـ باهلل ، وكؾ جريؿتف أكف رجٌؾ اختار ديـف، ولؿؾئت مـف رطبًا

 .العزيز الحؿقد

لؼد كاكت محـة هشام وأصحابف صقرة وحشقة هؿجقة مـ صقر التعذيب والؼتؾ 

كقـ كاكت أشد البطلء، تذوب لرؤيتفا الصخقر الصؿاء، ولؽـ قؾقب همٓء الؿشر

 قسقة وصالبة مـ تؾؽ الصخقر.

وبعدما ُفتـ هشام بـ العاص مـ هقل وبشاطة الؿققػ أجاهبؿ إلك ما يريدون، 

قا وثاقف وأخرجقه مـ سجـ ضقؼ تحقط بف أربعة جدران، إلك سجـ كبقر تحقط فػؽُّ 

بف جبال مؽة، فؼد وضعقه تحت اإلقامة الجربية، مؿـقع أن يخرج مـ حدود مؽة، 

 قا كؾ تحركاتف وأققالف وأفعالف تحت الؿراقبة.وجعؾ

 ٕض٘ٔهزٗ اهلٔل اهفساُز إىل
ڌ ڌ ڎ ﴿ :والؼرآن الذي كزل مـ قبؾ يستثـل مؿـ كػر بعد إيؿاكف

                                      

ـف صاحب السقرة الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث 16898( أخرجف البقفؼل يف الؽربى )1) (، وحسَّ

 (.1/65الصحقحة )
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، كزل هذه الؿرة يعاتب مـ أصاحت بف رياح الػتـة يف [116]الـحؾ:  ﴾ڎ ڈ

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿ :تعالكققلف 

ِء َتْقَبةً » :فؼال الؿسؾؿقن، [11]العـؽبقت:  َٓ ـْ َهُم
َقْقٌم َطَرُفقا اهلَل َوآَمـُقا ، َما اهلُل بَِؼابٍِؾ مِ

ُققا َرُسقَلفُ ، بِفِ  ْكَقا، ثؿ َوَصدَّ ـَ الدُّ
ـْ َذلَِؽ لَِباَلٍء َأَصاَبُفْؿ مِ «!َرَجُعقا َط

(1)
بعُض ، فؽتب 

لؿ يفاجرواالؿسؾؿقـ هذه أية يف صحقػة وأرسؾقا هبا إلخقاهنؿ الذيـ 
(2)

، فؼد كان 

الؿسؾؿقن يف الؿديـة كؾؿا كزل شلء مـ الؼرآن يف شلن إخقاهنؿ كتبقه يف صحػ 

وأرسؾقا بف إلقفؿ، وهذه هل إُخقة يف اهلل بحؼ، فال يـبغل لؾؿسؾؿ أن يرتك أخاه 

 الذي تعثََّر يف الطريؼ كالريشة يف مفب الريح، تعصػ بف وتطقحف طـ سبقؾ الؿممـقـ.

ٔية إلك مـ لؿ يفاجر يف مؽة، وهـا َلِعَب الشقطاُن دوًرا جديًدا معفؿ، ووصؾت ا

ُب طؾقف صريؼ الرجقع، ويباطد الؿسافة فقف ُيَؼـ ط  العبَد مـ َرْوِح اهلل ورحؿتف، وُيَصع 

بقـف وبقـ إخقاكف، حتك يجعؾف بالػعؾ كالريشة يف مفب الريح ٓ يستطقع ثباًتا، فتـؼؾع 

 فشقًئا.شقًئا  جذور إيؿاكف مـ قؾبف

ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿: واشتد إمر طؾك الـػقس لؿا قال اهلل لؾؿممـقـ

 .[72]إكػال:  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ 

ثؿ كزل الؼرآُن لفؿ بالبشرى التل ُتحقل إمؾ يف الؼؾقب مـ جديد، وتضلء 

الطريؼ، وتؼرب البعقد، وتػتح باب الرجاء يف رحؿة اهلل طؾك مصراطقف، وذلؽ يف 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: ققلف تعالك

فؽتبفا الؿسؾؿقن  ،[111]الـحؾ:  ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ

                                      

 (، وقال صحقح طؾك شرط مسؾؿ.3628(، والحاكؿ يف الؿستدرك )17756( أخرجف البقفؼل يف الؽربى )1)

 (.176)ص( يـظر: الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول 2)
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اإن اهلل قد جعؾ لؽؿ مخرًج : وقالقا ،إلخقاهنؿ
(1)

ۀ ۀ ﴿ :، وكزل ققلف تعالك

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 .[53]الزمر:  ﴾﮹

ـُ الخطاب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ :فِقِفؿْ  َفَلْكَزَل اهلُل »: قال طؿُر ب

، َفَؽَتْبُتَفا بَِقِدي يف ﴾ڇ ڇ ﴿: إَِلك َقْقلِِف تعالك ﴾ھ ھ ھ ھ ے

«َبَعْثُت بَِفا إَِلك ِهَشاٍم بـ العاص، ثؿ صحقػة
(2)

. 

الرسالة إلك هشام أخذها بعقًدا طـ أكظار الـاس لقؼرأها بتدبر، وها  فؾؿا وصؾِت 

 َخَرْجُت »: هق ذا يؼقل
َّ
ا َقِدَمْت َطَؾل بَِفا إَِلك ِذي ُصًقى، َفَجَعْؾُت َأْصَعُد بَِفا َفَؾؿَّ

َْفَفَؿَفا، َفُؼْؾُت 
ِ
ُب ٕ  فِل َكػْ : َوُأَصق 

َ
ْؿـِقَفا، َحتَّك َفِفْؿُتَفا، َفُلْلِؼل ل َأكََّفا إِكََّؿا سالؾُفؿَّ َفف 

َفَجَؾْسُت َطَؾك َبِعقِري  ُأْكِزَلْت فِقـَا َوفِقَؿا ُكـَّا َكُؼقُل فِل َأْكُػِسـَا َوُيَؼاُل فِقـَا، َفَرَجْعُت 

«بِاْلَؿِديـَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؾِحْؼُت بَِرُسقِل اهلل
(3)

. 

ركقـ طـف شفرصة غقاب أكظار الؿ وهؽذا اختؾس هشام بـ العاص 

ا بديـف إلك اهلل ورسقلف، وفعؾ مثؾف كثقر مؿـ حبس طـ الفجرة،  فاكطؾؼ مـ مؽة فارًّ

كجافلدركفؿ الؿشركقن فُؼتَِؾ مـ ُقتَِؾ، وكجا مـ 
(4)

. 

ٝٔ ٖ يف عصِسدٔاُد  اهِب٘
 
 
الؿشاهد، وجاهد يف اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وبعد ما هاجر هشاٌم إلك اهلل ورسقلف شفد مع الـبل

 
 
  ملسو هيلع هللا ىلص حؼ جفاده، وخرج مع الـبل

ُّ
طدًدا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصلػتح مؽة، ويف أيام الػتح بثَّ الـبل

                                      

 (.14/184( يـظر: تػسقر الطربي )1)

 (.3628(، ومستدرك الحاكؿ )17756(، والســ الؽربى، لؾبقفؼل )155( يـظر: مسـد البزار )2)

 (.3628(، ومستدرك الحاكؿ )17756(، والســ الؽربى، لؾبقفؼل )155( يـظر: مسـد البزار )3)

 (.176( يـظر: الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول )ص4)
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، وكان مـ بقـ سرايا الجفاد ًٓ َسرية  :السرايا لقخرج اإلسالم مـ مؽة يؿقـًا وشؿا

هشام العاص إلك َيَؾْؿَؾؿ
(1)

. 

ًُؤً َِا اهَعاِص  ِْاب  ِا
وهؽذا سؽـ هشام بـ العاص مديـة اإليؿان، َيْصبُِر َكْػَسف مع الذيـ يدطقن رهبؿ 

اهلل  ُفْؿ، حتك كاكت الؿػاجلة أن هدىبالغداة والعشل يريدون وجفف، ولؿ َتْعُد َطْقـَاه َطـْ 

أخاه طؿرو بـ العاص إلك اإلسالم، وشرح صدره بـقر اإليؿان، وجاء مفاجًرا إلك 

  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
 
 ،َيا َرُسقَل اهلل»: فؼال لف ملسو هيلع هللا ىلص يبايعف طؾك اإلسالم، ووقػ طؿرو أمام الـبل

ـْ َذكْبِل
َم مِ َر  -ُأبَايُِعَؽ َطَؾك َأْن ُيْغَػَر لِل َما َتَؼدَّ   -َوَلْؿ َأْذُكْر َما َتَلخَّ

ُّ
َيا َطْؿُرو : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل لِف الـبل

«اَن َقبَْؾَفاكبَايِْع َفنِنَّ اْْلِْسََلَم َيُجبُّ َما َكاَن َقْبَؾُف، َوإِنَّ اْلِفْجَرَة َتُجبُّ َما 
(2)

. 

 
ُّ
، وكلين بعقـف تبحث طـ أخقف إصغر هشام الذي ملسو هيلع هللا ىلصفلسؾؿ طؿرو وبايعف الـبل

َّ َوإِْن ُكـَُّت َلؿـ : لقؼقل لف :ذاق طؾك يديف ُصـقف العذاب
َتاهلل َلَؼْد آَثَرَك اهلُل َطَؾل

، وكلين هبشام  ـَ ق
تـفؿر مـف دمقع الػرح طؾك خديف فتبتؾ لحقتف، ويؼقل  الَخاصِئِ

، فقتعاكؼان، يف مشفد : ٕخقف ـَ اِحِؿق َٓ َتْثِريَب َطَؾْقؽ اْلَقْقَم َيْغِػُر اهلُل َلؽ َوُهَق َأْرَحُؿ الرَّ

 تؼشعر لف إبدا
ُّ
اْبـَا »: أمام الـاس قائاًل  ملسو هيلع هللا ىلصن، ويعجز الؼؾؿ طـ وصػف، فقعؾـفا الـبل

«ِهَشامٌ و ،َطْؿٌرو :اْلَعاِص ُمْمِمـَانِ 
(3)

. 

ٕٔ بعد ً  ٘ٔتٕبٗسٖ بأبٚ
ـُ وائؾ حزن هشاٌم طؾقف حزًكا شديًدالؿَّ  ٕكف مات طؾك الشرك،  :ا مات العاُص ب

أوصك أن ُيْعَتَؼ َطـُْف بعد مقتف مِاَئة ا أسؾؿ طؿرو تذاكر هق وهشام أن والدهؿا ولؿَّ 

                                      

 (.16/77( يـظر: تاريخ دمشؼ )1)

ـف إلباين يف اإلرواء )17777( أخرجف أحؿد )2)  (.5/122(، وحسَّ

ـف إلباين يف الصحقحة )8242(، والـسائل )8626( أخرجف أحؿد )3)  (.156(، وحسَّ
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فاتػؼ مع طؿرو أن ، فظـ هشاٌم بؼؾبف الربيء الرققؼ أن ذلؽ سقخػػ طـ أبقف، َرَقَبةٍ 

 ؟ هؾ هذا يـتػع بف الؽافر بعد مقتف: ولؽـ السمال، يعتؼ كؾ واحد مـفؿا خؿسقـ رقبة

ـُ »: يؼقل طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص  َوائٍِؾ َأْن ُيْعَتَؼ َطـُْف َأْوَصك اْلَعاُص ْب

ـَ َرَقبَةً ، مِاَئة َرَقبَةٍ  ـَ ، َفَلْطَتَؼ اْبـُُف ِهَشاٌم َخْؿِسق َفَلَراَد اْبـُُف َطْؿٌرو َأْن ُيْعتَِؼ َطـُْف اْلَخْؿِسق

 ، ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َأْسَلُل َرُسقَل اهلل : َفَؼاَل ، اْلَباقَِقةَ 
َّ
إِنَّ َأبِل َيا َرُسقَل اهلل، : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتك الـَّبِل

ـَ  َوَبِؼَقْت َطَؾْقِف َخْؿُسقَن َرَقَبًة، ، َأْوَصك بَِعْتِؼ مِاَئِة َرَقبٍَة، َوإِنَّ ِهَشاًما َأْطَتَؼ َطـُْف َخْؿِسق

ا َأُبقَك َفَؾْق َكاَن َأَقرَّ بِالتَّْقِحقِد َفَلْطَتْؼُتْؿ َطـْفُ : ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ؟َأَفُلْطتُِؼ َطـْفُ  ، أو َأمَّ

ْقُتْؿ َطـْفُ  ـْفُ ، أو َتَصدَّ «َكَػَعُف َذلَِؽ ، َحَجْجُتْؿ َط
(1)

. 

ٕٔ ٗهوٌؤًِ ُٝ ٗهسض٘ه  نَيٗهلٔل اهعٖص
َف جققشف إلقفا، وأرسؾ إلك هرقؾ  ولؿا طزم أبق بؽر يف خالفتف طؾك فتح الشام وجَّ

مؾؽ الروم َوفًدا يدطقه إلك اإلسالم بؼقادة هشام بـ العاص، ويف هذه الؿفؿة التل 

َة اإلسالم، ولـرتكف  -الؽريؿ أيفا الؼارئ -ُكؾ َػ هبا هشام سرتى كقػ كاكت ِطزَّ

 يحدثـا بـػسف. 

ـُ اْلَعاِص  ـْ ُقَرْيٍش إَِلك ِهَرْقَؾ »: قال ِهَشاُم ْب
ُبِعْثُت َأَكا َوَرُجٌؾ آَخُر مِ

ْساَلمِ  وِم َكْدُطقُه إَِلك اإْلِ َفـََزْلـَا  -ِدَمْشَؼ  :َيْعـِل -َقِدْمـَا اْلُغقَصةَ َفَخَرْجـَا َحتَّك ، َصاِحِب الرُّ

 
 
اكِل َْيَفِؿ اْلَغسَّ ْٕ ـِ ا َفَلْرَسَؾ إَِلْقـَا بَِرُسقٍل ، َفَدَخْؾـَا َطَؾْقِف َوإَِذا ُهَق َطَؾك َسِريٍر َلفُ ، َطَؾك َجَبَؾَة ْب

 : َفُؼْؾـَا َلفُ ، ُكَؽؾ ُؿفُ 
ِ
، إِكََّؿا  َواهلل ًٓ ُؿ َرُسق َّٓ  ،ُبِعْثـَا إَِلك اْلَؿؾِِؽ، َفنِْن َأِذَن َلـَا َكؾَّْؿـَاهُ َٓ ُكَؽؾ  َوإِ

ُسقُل َفَلْخَبَرُه بَِذلَِؽ، َفَلِذَن َلـَا ُسقَل، َفَرَجَع إَِلقِْف الرَّ ِؿ الرَّ َفَؽؾََّؿُف ، َتَؽؾَُّؿقا: َفَؼاَل ، َلْؿ ُكَؽؾ 

ـُ اْلَعاصِ  ْساَلمِ ، ِهَشاُم ْب َما َهِذِه : َفَؼاَل َلُف ِهَشامٌ ، َذا َطَؾْقِف ثَِقاُب َسَقادٍ َوإِ ، َوَدَطاُه إَِلك اإْلِ

                                      

ـف إلباين يف أحؽام الجـائز )ص2883(، وأبق داود )6714( أخرجف أحؿد )1)  (.218(، وحسَّ
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تِل َطَؾْقَؽ  امِ : َفَؼاَل ، ؟الَّ ـَ الشَّ
َٓ َأْكِزَطَفا َحتَّك ُأْخِرَجُؽْؿ مِ : ُقْؾـَا، َلبِْسُتَفا َوَحَؾْػُت َأْن 

 َلـَْلُخَذكَُّف مِـَْؽ 
ِ
َْطَظؿِ َوَلـَْلُخَذنَّ ُمْؾَؽ  ،َوَمْجؾُِسَؽ َهَذا؟ َفَقاهلل ْٕ  إن شاء اهلل -اْلَؿؾِِؽ ا

َبْؾ ُهْؿ َقْقٌم َيُصقُمقَن بِالـََّفاِر، َوُيْػطُِروَن ، َلْسُتْؿ بِِفؿْ : َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَأْخَبَرَكا بَِذلَِؽ َكبِقُّـَا  -َتَعاَلك

ْقؾِ  َوَبَعَث َمَعـَا ، ُققُمقا: َفُؿألَ َوْجُفُف َسَقاًدا، َفَؼاَل ، َفَلْخَبْرَكاهُ ؟ َفَؽْقَػ َصْقُمُؽؿْ ، بِالؾَّ

ًٓ إَِلك اْلَؿؾِِؽ  ـَ اْلَؿِديـَةِ ، َرُسق
ِذي َمَعـَا، َفَخَرْجـَا َحتَّك إَِذا ُكـَّا َقِريًبا مِ إِنَّ : َقاَل َلـَا الَّ

َٓ َتْدُخُؾ َمِديـََة اْلَؿؾِِؽ  ـَ َوبَِغالٍ ، َدَوابَُّؽْؿ َهِذِه  َواهلل : اُقْؾـَ ، َفنِْن ِشْئُتْؿ َحَؿْؾـَاُكْؿ َطَؾك َبَراِذي

َّٓ َطَؾْقَفا ـَ ، إِكَُّفْؿ َيْلَبْقنَ : َفَلْرَسُؾقا إَِلك اْلَؿؾِِؽ ، َٓ َكْدُخُؾ إِ ِدي َفَدَخْؾـَا َطَؾك َرَواِحؾِـَا ُمَتَؼؾ 

َّٓ : َفُؼْؾـَا، َوُهَق َيـُْظُر إَِلْقـَا، َفَلَكْخـَا فِل َأْصؾَِفا، ُسُققَفـَا َحتَّك اْكَتَفْقـَا إَِلك ُغْرَفٍة َلفُ  َٓ إَِلَف إِ

َياُح ، اهللُ  ُؼُف الر  َضِت اْلُغْرَفُة َحتَّك َصاَرْت َكَلكََّفا ِطْذٌق ُتَصػ  ، َواهلُل َأْكَبُر، َواهلُل َيْعَؾُؿ َلَؼْد َتـَػَّ

َأِن اْدُخُؾقا، َفَدَخْؾـَا  :َوَأْرَسَؾ إَِلْقـَا، َلْقَس َلُؽْؿ َأْن َتْجَفُروا َطَؾْقـَا بِِديـُِؽؿْ : َفَلْرَسَؾ إَِلْقـَا

ومِ  ـَ الرُّ
ٍء فِل َمْجؾِِسِف َأْحَؿُر، َوَما ، َطَؾْقِف َوُهَق َطَؾك فَِراٍش َلُف، َوِطـَْدُه َبَطاِرَقُتُف مِ

ْ
َوُكؾُّ َشل

ـَ اْلُحْؿَرةِ ، َحْقَلُف ُحْؿَرةٌ 
ْقُؽْؿ َلْق َما َكاَن َطؾَ : َوَقاَل  ،َفَدَكْقا مِـُْف َفَضِحَؽ ، َوَطَؾْقِف ثَِقاٌب مِ

إِنَّ : َفُؼْؾـَا، َكثِقُر اْلَؽاَلمِ ، َفنَِذا ِطـَْدُه َرُجٌؾ َفِصقٌح بِاْلَعَربِقَّةِ ، َحقَّْقُتُؿقكِل بَِتِحقَّتُِؽْؿ فِقَؿا َبْقـَُؽؿْ 

َٓ َتِحؾُّ َلَؽ  َٓ َيِحؾُّ َلـَا أَ ، َتِحقََّتـَا فِقَؿا َبْقـَـَا  تِل ُتَحقَّا بَِفا  : َقاَل ، ْن ُكَحق َقَؽ بَِفاَوَتِحقَّتََؽ الَّ

اَلُم َطَؾْقَؽ : َفُؼْؾـَا؟ َكْقَػ َتِحقَُّتُؽْؿ فِقَؿا َبْقـَُؽؿْ  : ُقْؾـَا؟ َفَؽْقَػ ُتَحقُّقَن َمؾَِؽُؽؿْ : َقاَل ، السَّ

َّٓ اهللُ َٓ : ُقْؾـَا؟ َفَؿا َأْطَظُؿ َكاَلمُِؽؿْ : َقاَل ، بَِفا: ُقْؾـَا؟ َوَكْقَػ َيُردُّ َطَؾْقُؽؿْ : َقاَل ، بَِفا ، إَِلَف إِ

ا َتَؽؾَّْؿـَا بَِفا َقاَل ، َواهلُل َأْكَبرُ  : َقاَل ، َضِت اْلُغْرَفُة َحتَّك َرَفَع َرْأَسُف إَِلْقَفاػَّ َواهلُل َلَؼْد َتـَ : َفَؾؿَّ

ُض  َضِت اْلُغْرَفُة ُكؾََّؿا ُقْؾُتُؿقَها فِل ُبُققتُِؽْؿ ُتـَػَّ تِل ُقْؾُتُؿقَها َحْقُث َتـَػَّ َفَفِذِه اْلَؽؾَِؿُة الَّ

َّٓ ِطـَْدكَ : ُقْؾـَا؟ ُبُققُتُؽْؿ َطَؾْقُؽؿْ  ، َما َرَأْيـَاَها َفَعَؾْت َهَذا َقطُّ إِ َؿا : َقاَل ، َٓ َلَقِدْدُت َأكَُّؽْؿ ُكؾَّ

ٍء َطَؾْقُؽؿْ ُقْؾتُ 
ْ
َض ُكؾُّ َشل ـْ كِْصِػ ُمْؾؽِل، ْؿ َتـَػَّ

َكَُّف َكاَن : َقاَل ؟ لِؿَ : ُقْؾـَا، َوَأك ل َخَرْجُت مِ
ِ
ٕ

ةِ  ـْ َأْمِر الـُُّبقَّ
َٓ َيُؽقَن مِ ـْ ِحَقِؾ الـَّاسِ  ،َأْيَسَر لَِشْلكَِفا َوَأْجَدَر َأْن 

َسَلَلـَا ، ثؿ َوَأْن َيُؽقَن مِ



 

 

427 

 ِهشاُم تُي الَعاص 427

ا َأَراَد  ، َفُؼْؿـَا، ُققُمقا: َفَؼاَل ، َفَلْخَبْرَكاهُ ؟ َكْقَػ َصاَلُتُؽْؿ َوَصْقُمُؽؿْ : َقاَل ، ثؿ َفَلْخَبْرَكاهُ َطؿَّ

ـٍ َوُكُزٍل َكثِقٍر، َفَلَقْؿـَا َثاَلًثا َفَدَخْؾـَا َطَؾْقِف َفاْسَتَعاَد ، َفَلْرَسَؾ إَِلْقـَا َلْقاًل ، َفَلَمَر َلـَا بَِؿـِْزٍل َحَس

 .َطْدَكاهُ َقْقَلـَا َفلَ 

كان ، ثؿ لؽـف لؿ يسؾؿ مع أكف قد طرف الحؼ ،وصال الحقار بقـفؿا وبقـ هرقؾ 

  -َأَما: آخر ققلف لفؿا
ِ
ـْ ُمْؾؽِل -َواهلل

َٓ ، إِنَّ َكْػِسل َصاَبْت بِاْلُخُروِج مِ َوإِْن ُكـُْت َطْبًدا 

 .َيْتُرُك ُمْؾَؽُف َحتَّك َأُمقَت 

َحـَاَأَجاَزَكا ثؿ  :قال هشاٌم  َزَتـَا، َوَسرَّ
ـَ َجائِ يَؼ ، َفَلْحَس د  ا َأَتْقـَا َأَبا َبْؽٍر الص  َفَؾؿَّ

ْثـَاُه بَِؿا َرَأْيـَا َوَما َقاَل َلـَا َوَما َأَجاَزَكا، َقاَل  ، َلْق َأَراَد اهلُل : َوَقاَل  ،َفَبَؽك َأُبق َبْؽرٍ : َحدَّ ـٌ مِْسؽِق

  ٍد  ملسو هيلع هللا ىلصَأْخَبَرَكا َرُسقُل اهلل : َقاَل ، ثؿ بِِف َخْقًرا َلَػَعَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّفْؿ َواْلَقُفقَد َيِجُدوَن َكْعَت ُمَحؿَّ

«ِطـَْدُهؿْ 
(1)

. 

ٞٔ تف ِٖ َّ اجل ًٔ ََْأ  !؟ٗسٗ
حتك كاكت معركة ، ودارت الؿعارك بقـ الؿسؾؿقـ وبقـ الروم طؾك أرض الشام

لتحرير فؾسطقـ مـ أيدي الروم الصؾقبققـ،  أجـاديـ التل خاضفا الصحابة 

الروم طؾك الؿسؾؿقـ يف أطداد هائؾة تػقق أضعاف جقش الؿسؾؿقـ،  وقد خرجِت 

زحػت جحافؾفؿ ، ثؿ حتك كاكت سفام الروم تـزل طؾك الؿسؾؿقـ كإمطار الغزيرة

وهـا برز ، فحدث اضطراب يف صػقف الؿسؾؿقـ، طؾك الؿسؾؿقـ كالسقؾ الجارف

 .ؾ هشام بـ العاصدور البط

ـِ َمْخَرَمَة َقاَلْت  ـِ َوائٍِؾ َرُجاًل »: فعـ ُأم  بَْؽِر بِـِْت اْلِؿْسَقِر ْب ـُ اْلَعاِص ْب َكاَن ِهَشاُم ْب
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ِهؿْ  ـْ َطُدو  ـَ بَْعَض الـُُّؽقِص َط ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ـَ مِ ، ثؿ َفَلْلَؼك اْلِؿْغَػرَ ، َصالًِحا َرَأى َيْقَم َأْجـَادِي

ـَ شَمعْ َيا : َقاَل  قِْػ  ،َر اْلُؿْسؾِِؿق َٓ َصبَْر َلُفْؿ َطَؾك السَّ ِء اْلَغْؾَػاَن  َٓ ، َفاْصـَُعقا َكَؿا أَْصـَعُ  ،إِنَّ َهُم

ُم فِل كَْحِر اْلَعُدو  َوُهَق َيِصقُح ، َفقَْؼتُُؾ الـَّْػُر مِـُْفؿْ  ،َفَجَعَؾ َيْدُخُؾ َوْسَطُفؿْ : َقاَلت : َوَجَعَؾ َيتََؼدَّ

 َيا 
َّ
ـَ شَمعْ إَِلل ـِ َوائِؾٍ ، َر اْلُؿْسؾِِؿق ـُ اْلَعاِص ْب َّ َأكَا ِهَشاُم ْب

ونَ ، إَِلل ـَ اْلَجـَِّة َتِػرُّ
«!؟َأمِ

(1)
. 

ت أفئدة الؿسؾؿقـ بؽؾؿاتف الصادقة التل أيؼظت بعض يثب   وأخذ هشاٌم 

وحؿؾقا طؾك الروم حؿؾة رجؾ ، فالتئؿ الؿسؾؿقن مـ جديد، الـػقس مـ غػؾتفا

 .العالؿقـ ققهؿ يف رؤوس الجبال وهزمقهؿ بػضؾ اهلل رب  واحد فػرَّ 

وهؽذا كان يقم أجـاديـ صػحة مطقية مـ صػحات البطقلة والجفاد يف حقاة 

 .الصحابل الجؾقؾ هشام بـ العاص 

ََ اهريً٘قُف ٘ٙ ٍُ  ًُ٘ٔنٕ اهعظٚ
وبعد الـصر الذي حؼؼف الؿسؾؿقن يف أجـاديـ جؿعت الروُم لفؿ جؿقًطا 

يزيدون، واجتؿعت جققش الؿسؾؿقـ ، أو ـ ألًػاقربعأو ـطددهؿ مائتق فؽان، طظقؿة

اجتؿاًطا  يف القرمقك وطددهؿ أربعقن ألًػا تؼريًبا، فاجتؿع خالد بـ القلقد 

، إكف قد حضركؿ جؿع طظقؿ»: فؼال بعضفؿ، طاجاًل بلمراء إجـاد يشاورهؿ يف إمر

الؼدس، وتؽتبقا إلك أبل بؽر ، أو بقريـإلك ، فنن رأيتؿ أن تـاجزوا إلك كقاضر الشام

إن كـتؿ تعؾؿقن أكؿا الـصر مـ طـد اهلل العزيز : ، فؼال هشام بـ العاص؟فقؿدكؿ

ًرا مـ طـد أبل بؽر ركبُت راحؾتل حتك ألحؼ صالحؽقؿ، فؼاتؾقا، وإن كـتؿ تـتظرون ك

ًٓ : بف، فؼال بعض الؼقم «ما ترك لؽؿ هشام بـ العاص مؼا
(2)

. 
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يستغقثقن رهبؿ، ويسللقكف ، الؿسؾؿقن طؾك خقض هذه الؿعركة الػاصؾةوطزم 

 الؿدد والـصر.

وأوكؾ إلقفؿ  ،ـ أمراءهوطقَّ ، وقام خالد بـ القلقد بتعبئة جقشف وتؼسقؿف وترتقبف

ودارت رحك الؿعركة، فاقتتؾ الػريؼان َمْؼَتَؾًة َطظِقَؿًة يف حرب لؿ يشفد ، الؿفام

 الؿسؾقن مثؾفا مـ قبؾ.

حتك اكؼض كالصؼر ، ؾ قصتـا هشام بـ العاص صال وجال يف ساحة الؼتالوبط

ت طؾقف خققلفؿ فلحاصقا بف، طؾك أحد قادة الؿشركقـ فؼتؾف ًٓ ، فَؽرَّ شديًدا  فؼاتؾ قتا

فاكؼضقا طؾقف بسققففؿ ورماحفؿ وما تركقه إٓ وهق طؾك إرض ، حتك َأْثَبتَْتُف اْلِجَراح

◙يسبح يف دمائف 
(1)

. 

 ٘ٔتستٟ املإٙجاْز 
شفداءهؿ،  قنـام الؿسؾؿقن يدفقركة عالؿ ِت فر اهلل الؿسؾؿقـ واكتصد أن كعوب

ـُ حذيػة  يبحث طـ  ويداوون جرحاهؿ، وقام أحد الصحابة وهق أبق َجفؿ ب

 ًٓ  حقةً  صقرةً  -طـدئذٍ  -يف دمائف يؾتؼط أكػاسف إخقرة، ورأى ابـ طؿٍّ لف فقجده ُمجـد

: بالعؼقل إلك الدهشة والذهقل، فقـؼؾفا إلقـا قائاًل ل ضمـ صقر اإليثار التل تػ

ـْ َماٍء، َوإَِكاٌء، َفُؼْؾُت »
ل، َوَمِعل َشـٌَّة مِ ـَ َطؿ  إِْن َكاَن بِِف : اْكَطَؾْؼُت َيْقَم اْلَقْرُمقِك َأْصُؾُب اْب

ـَ اْلَؿاءِ 
َفَلَشاَر ؟ َأْسِؼقَؽ : َفُؼْؾُت َلفُ  ،َفنَِذا َأَكا بِِف َيـَْشغُ ، َوَمَسْحُت بِِف َوْجَففُ ، َرَمٌؼ َسَؼقُْتُف مِ

ـُ ، آهِ : َفنَِذا َرُجٌؾ َيُؼقُل ، َأْن َكَعؿْ  ل َأِن اْكَطؾِْؼ بِِف إَِلْقِف، َفنَِذا ُهَق ِهَشاُم بْ ـُ َطؿ  َفَلَشاَر اْب

ـِ اْلَعاِص، َفَلَتْقُتُف، َفُؼْؾُت  آِه، َفَلَشاَر : َأْسِؼقَؽ؟ َفَسِؿَع آَخَر َيُؼقُل : اْلَعاِص َأُخق َطْؿِرو ْب

َفنَِذا ُهَق َقْد ، َرَجْعُت إَِلك ِهَشامٍ ، ثؿ ِهَشاٌم َأِن اْكَطؾِْؼ بِِف إَِلْقِف، َفِجْئُتُف َفنَِذا ُهَق َقْد َماَت 
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ل، ثؿ َماَت  ـَ َطؿ  «َفنَِذا ُهَق َقْد َماَت ، َأَتْقُت اْب
(1)

. 

، طؾك أرض القرمقك شفقًدا يف سبقؾ اهلل ويؿقت هشام بـ العاص 

 .وتخرج روحف إلك بارئفا لتسرح يف الجـة مع أرواح الشفداء إلك يقم الؼقامة

هذا الذي ، رحؿؽ اهلل: فؼال لف ،ثؿ مرَّ أحد الؿجاهديـ فـظر إلقف وهق يف دمائف

كـَت تبتغل
(2)

. 

ٝٔ امل َْ يف ذاكس  طوٌنَيٓػا
ولؽـف بؼل حقًّا يف قؾقب الؿسؾؿقـ وبإخص قؾب  ،ومات هشام بـ العاص

ؾس يقًما يف كػر مـ قريش جوها هق ذا طؿرو ي، ¶أخقف طؿرو بـ العاص 

أم أخقك  ،أكت خقرٌ : يذكرون هشام بـ العاص، وُيعددون مـاقبف، فسللقه فؼالقا

ل، وسبؼـل إلك أبقف مـ   بَّ َح إكف كان أَ »: ل وطـفل ُمخربكؿ طـ  إك  : هشام؟، فؼال طؿرو

فباَت وبتُّ كدطق اهلل أن يرزقـا ، باإلسالم والفجرة، وشفدُت أكا وهق القرمقك

قال ، ثؿ فاتُ مْ رِ فا وُح قَ زِ رُ فَ ، فؼبؾف وتركـل ،فؾؿا أصبحـا طرضـا أكػسـا طؾك اهلل، الشفادة

 : لفؿ طؿرو
َّ
«!؟ففؾ يف ذلؽ ما ُيبقـ لؽؿ فضؾف طَؾل

(3)
. 

 

 ،عي هشام تي العاص سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح
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 يُّالَحاسثُح تُي َصيٍذ ُعلث

 

 ٔعسٔضٕصدُِّق بتامل
، اا، لؽـف كان َطػقًػا جدًّ طصر الـُّبقة، كان فؼقًرا جدًّ كحـ هـا مع قصة رجٍؾ مـ 

 ومع أكف كان مـ الؿستحؼقـ لؾصدقة إٓ أكف كان مـ الؿتصدققـ.

ؿـا مـ خالل فؼقٌر لؽـف طؾَّ ، ؿـا كقػ تؽقن حؼقؼة الُحب  لؽـف طؾَّ  ،هق رجٌؾ فؼقرٌ 

 كثقرةً افؼره معاكِ 
َ
َـّ التاريخ َخؾََّد ذكره يف صػحاتف، بؾ  ل كػتؼدها يف زماكـا، فؼقٌر لؽ

ُّ إكصاريُّ  ،َخؾََّده الؼرآُن بقـ آياتف
  :إكف الصحابل

ُّ
ـُ َزْيٍد الَحاِرثِل  . ُطْؾبَُة ْب

 ُبٕامُسٕ ُٗط
 ،
ُّ
، إَْوِسل

ُّ
ـِ َطْؿرو ْبـ َزْيد، الَحاِرثِل ـِ َصْقػل ب ـُ َزْيٍد ْب إْكَصاريُّ هق ُطْؾَبُة بْ

(1)
. 

ُْ احُلٗبٓلرا ٙ  ل٘
 
 
ومع ذلؽ لؿ ، ُيػضل بالعؼقل إلك الدهشة والذهقل ملسو هيلع هللا ىلص كان ُحبُّ الصحابِة لؾـبل

 .صادقةً  ومشاطرَ ، وذلؽ ٕكف َكَبَع مـ قؾقب صاهرة :يؽـ فقف اصطـاٌع وٓ َتَؽؾٌُّػ 

ـُ َزْيٍد ذا وها هق  ، َيظفر أمامـا طؾك ساحة همٓء الُؿحبقـ الُؿخؾصقـ ُطْؾبَُة ْب

 
َّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؼد رأى الـبل كػُسف أن تذوب  فؽادت، طؾك وجفف آثار الجقع، يقًما َخِؿقَص اْلَبْط

مؽتقف ، ولؽـف لؿ يؼػ أمام هذا الؿشفد دامع العقـقـ، ملسو هيلع هللا ىلصشػؼًة طؾك حال رسقل اهلل 

ل ُحبَّف إلك طؿؾ، ، (قد حقؾةما بال) :ولؿ يؼؾ كؾؿة كثقر مـ البطالقـ، القديـ وإكؿا َحقَّ
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َّ
ٓ لَقُؿدَّ  ،فاكطؾؼ يف َلْؿِح البصر، إلك واقع إيجابل مشفقد وَتْرَجَؿ شعقَره الداخؾل

بؾ اكطؾؼ يبحث طـ طؿؾ يحصؾ مـ خاللف ، وٓ لقبحث طؿـ ُيؼرضف، يديف بالسمال

 وَيُسدُّ هبا ُجقَطف. ملسو هيلع هللا ىلصطؾك ُأْجَرٍة ُيْطِعُؿ مـ خاللفا حبقَبف 

ل َأُجرُّ اْلَجِريرَ سِجَرَك َكػْ ؤأُ : فؼال لف ،فلتك يفقديًّا صاحَب بئرٍ 
(1)

َطَؾك َأْن ُتْعطَِقـِل  

ـْ َتْؿٍر؟، َفَؼبَِؾ القفقديُّ 
 ،ْؿرَ َأَخَذ التَّ ، ثؿ َمَعُف إَلك اْلَعْصرِ  َفَعِؿَؾ ُطْؾَبُة ، َصاًطا مِ

ملسو هيلع هللا ىلصواكطؾؼ يسابؼ الريح لُقْطِعَؿ بف رسقَل اهلل 
(2)

. 

ـُ َزْيٍد  كان أقصك صؿقحف يف هذا العؿؾ  ففا هق الُؿِحبُّ الصادق ُطْؾبَُة ْب

لُقْدخؾ بف السرور طؾك قؾب  الشاّق الُؿْجفد أن يحصؾ طؾك صاع مـ تؿر فؼط

ہ ﴿ :اهلل تعالكيحضرين معفا ققل ، إهنا َهديٌة يسقرٌة مـ رجؾ فؼقر، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 .[15]الـقر:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے

 اهلٔل اُدٖ يف ضبِٚىدٔ
ـَ َزْيٍد  قر والرتاجؿ يجد ُطْؾَبَة ْب   الُؿَتصػح لؽتب الس 

 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص قد خرج مع الـبل

رايا والبعقث التل أرسؾفا سُمعظؿ مشاهده، إن لؿ يؽـ شفدها كؾفا، والؿتلمؾ يف ال

 
ُّ
ـَ َزْيٍد  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل أبطال الؽثقر مـفا، ومـ أشفر تؾؽ السرايا التل  أحدَ  يجد ُطْؾَبَة ْب

ةَ  َسرية بشقر بـ سعد إكصاري  :أبؾك فقفا ُطْؾَبٌة بالًء حسـًا فؼد كان ، إلك َبـل ُمرَّ

ًٓ شديًدا حتك كاد قائدهؿ أن ُيؼتؾ، وقد أصقب طامتفؿ طددهؿ فقفا قؾقاًل  ، وقاتؾقا قتا

  ،رجعقا إلك الؿديـة، ثؿ بجراحات
َّ
ـُ َزْيٍد الـبل ، بُؿصاهبؿ وما حدث لف ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب ُطْؾَبُة ْب

 
ُّ
وكان ُطْؾَبُة ، َسرية تثلر إلخقاهنؿ بؼقادة غالب بـ طبد اهلل الؾقثل  ملسو هيلع هللا ىلصفلرسؾ الـبل
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ـُ َزْيٍد  طؾك طدوهؿ رهؿ اهلل صفـ، هق قائد صؾقعة هذه الَسرية ْب
(1)

. 

ٕٔأّٙ املتصدُِّق ب  ؟ٔعسٔض
ـُ َزْيٍد وضؾ  الجفاد يف سبقؾ اهلل تعالك حتك جاءت  ُمقاِصاًل رحؾةَ  ُطْؾَبُة ْب

فؼد كاكت إمقر الؿالقة يف الدولة ، غزوة تبقك، وهل غزوة لفا ضروف خاصة

  رة، وقد اجتؿع فقفا معساإلسالمقة حقـئٍذ ُمتعسرة، حتك ُسؿقت بغزوة العُ 
 
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

مـ الدواب التل ستحؿؾ الؿؼاتؾقـ إلك  اطدٌد كبقٌر مـ الؿجاهديـ، ولؿ يؽـ متقفرً 

 
ُّ
وحث الـاس طؾك ، باب التربطات ملسو هيلع هللا ىلصهذا السػر البعقد إٓ الؼؾقؾ، فػتح الـبل

َز َجْقَش اْلُعْسَرِة َفَؾُف اْلَجـَّةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصالصدقة، فؼال  ـْ َجفَّ «َم
(2)

رب أغـقاء الؿسؾؿقـ ض، ف

ًٓ رائًعا  َم فؼراؤهؿ صقرًة مُ ، يف البذل والعطاءمثا َفًة يف التضحقة والػداء، ومع ر  شوَقدَّ

َدَقِة اْلَعظِقَؿِة  ُّ بِالصَّ
ذلؽ لؿ َيْسؾؿقا جؿقًعا مـ ألسـة الؿـافؼقـ، فؽاكقا إذا جاء الغـل

ـْ : ، وإذا جاء الػؼقر بؿا يف وْسِعف قالقاءٍ ُمَرا: قال الؿـافؼقن ٌّ َط
صدقة َهَذا، إِنَّ اهلل َلَغـِل

فلكزل اهلل قرآًكا ُيتؾك إلك يقم الؼقامة يدافع فقف طـ أولقائف الصالحقـ، وَيػضح 

ې ى ى ائ ائ ﴿: الؿـافؼقـ، وذلؽ يف ققلف تعالك

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

[79]التقبة:  ﴾ىئ
(3)

. 

ـُ َزْيٍد  ا ُطْؾَبُة ْب ـَ ، فؽان مـ أمره َطَجًبا َوَأمَّ
ْقَؾ َفَصؾَّك َما َشاَء َفؼد َخَرَج مِ الؾَّ

ُفؿَّ إِكََّؽ َقْد َأَمْرَت »: َبَؽك وهق يـاجل ربف يف ضالم الؾقؾ قائاًل ، ثؿ اهلُل أْن ُيصؾل الؾَّ

ْبَت فِقفِ  ،بِاْلِجَفادِ  ُق بِِف، َوَما ِطـِْدي إِٓ ِطْرِضل، َوإِك ل  َلْؿ َتْجَعْؾ ِطـِْدي َما، ثؿ َوَرغَّ َأَتَصدَّ

                                      

 (.2/447(، وتاريخ اإلسالم، لؾذهبل )4/295(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )2/91( يـظر: الطبؼات الؽربى )1)

 (.2778( أخرجف البخاري )2)

 (.1394( يـظر: صحقح البخاري )3)
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ُق   ِطْرٍض.، أو َجَسدٍ ، أو َطَؾك ُكؾ  ُمْسؾٍِؿ بُِؽؾ  َمْظؾَِؿٍة َأَصاَبـِل بَِفا فِل َمالٍ َأَتَصدَّ

ْقَؾَة؟: ملسو هيلع هللا ىلصَمَع الـَّاِس، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  ُثؿَّ َأْصَبَح ُطْؾَبُة  ُق َهِذِه الؾَّ ـَ اْلُؿَتَصدِّ ، َأْي

ُق : َقاَل ، ثؿ َفَؾْؿ َيُؼْؿ َأَحدٌ  ـَ اْلُؿَتَصدِّ كؾُّ هذا ولؿ يتخقؾ ُطْؾبُة  -َفَؾْؿ َيُؼْؿ َأَحدٌ ، ؟َفْؾَقُؼؿْ َأْي

 أكف الؿؼصقد-  
ُّ
ُق بِِعْرِضِف اْلَباِرَحَة؟،: ملسو هيلع هللا ىلصحتك قال الـبل ـَ اْلُؿَتَصدِّ َفَؼاَم إَِلْقِف  َأْي

ٍد بَِقِدهِ : ملسو هيلع هللا ىلصُطْؾبة َفَلْخَبَرُه، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  َلَؼْد ُكتِبَْت فِل ، َأْبِشْر، َفَقالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ

َكاِة اْلُؿَتَؼبََّؾةِ  «إِنَّ اهللَ َتَعاَلك َقْد َقبَِؾ َصَدَقتََؽ : -ويف رواية -الزَّ
(1)

. 

ـُ َزيٍد  َمفا ُطْؾبَُة ب ففل لقست ، صدقٌة غالقة وٓ شؽ أنَّ الصدقة التل َقدَّ

  -بؾ، بالسفؾة طؾك الـػس البشرية
ِ
 -لربؿا تؽقن صدقة الؿال مع ِطَظِؿ ثقاهبا أسفَؾ  -واهلل

ويعػق بؽؾ ، ويتـازل بسفقلة طـ حؼف، وأما أن يتصدق اإلكسان بِِعْرِضف، مـفا -أحقاًكا

  -ففذا، اكتؼص أمام الـاس مـ شلكف، أو قذفف، أو ـ اغتابفأريحقة طؿَّ 
ِ
لقس بالفقـ  -واهلل

َره اهلل طؾقف  .[41]الشقرى:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: لذلؽ قال اهلل :إٓ طؾك مـ َيسَّ

  وقد كؾؿح فقؿا فعؾ ُطْؾبة 
ِ
ـْ أطظؿ ما ُيْرَزُق العبُد  سالمَة قؾبِف، وواهلل إهنا لِؿ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: -طـ يقم الحساب -بف، فؼد قال اهلل

 ، [89 - 88]الشعراء:  ﴾ڃ
ُّ
فؾؿا  -إكف مـ أهؾ الجـة» :يقًما طـ رجؾ ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل

َٓ َأِجُد فِل َكػْ : -الرجُؾ طـ حالف قال لؾسائؾ ُسئؾ َّٓ َما َرَأْيَت، َغْقَر َأك ل  ل سَما ُهَق إِ

َٓ َأْحُسُد َأَحًدا َطَؾك َخقٍْر َأْطَطاُه اهلُل إِيَّاهُ  ا، َو ـَ ِغشًّ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ََحٍد مِ

ِ
ٕ»

(2)
، وقد ُسئؾ 

 
ُّ
ـْ خقُر الـاس؟ فؼال»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل اِدِق ُذو اْلَؼْؾِب : َم َساِن الصَّ : ، َفَؼاُلقااْلَؿْخُؿقِم، َوالؾِّ

، ََل إِْثَؿ فِقِف، َوََل َبْغَل، : َصُدوُق الؾ َساِن َكْعِرُفُف، َفَؿا َمْخُؿقُم اْلَؼْؾِب؟، َقاَل  ُهَق التَِّؼلُّ الـَِّؼلُّ

                                      

(، واإلصابة 5/218(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )959ستار )(، وكشػ ا3387ٕ( يـظر: مسـد البزار )1)

حفا إلباين يف تحؼقؼف لػؼف السقرة )4/451) حفا العؾل يف صحقح 415(، والؼصة صحَّ (، وصحَّ

 (.466السقرة الـبقية )

حف محؼؼق صبعة الرسالة طـ أكس بـ مالؽ.12697( أخرجف أحؿد )2)  (، وصحَّ
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، َوََل َحَسَد  «َوََل ِغؾَّ
(1)

 
ِ
ا يف الدكقا قبؾ إن العبد إذا ُرِزَق هذه الـعؿة وجد حالوهت ، وواهلل

َرات، حقث تجعؾ  :كعقؿ أخرة َصاِت والُؿَعؽ  ْدر هل َدَواؤه مـ الُؿـَغ  فنن سالمة الصَّ

العقـ،  الـػس، وإذا َوَضَع رأَسف طؾك فراشف كام قريرَ  العبد يف حالة يؼظتف هادَئ 

  -وهاتقؽ الؾذة يػتؼدها
ِ
 كثقر مـ أصحاب الَثَرَواِت الطائؾة. -واهلل

َٓ ُيْمَبُف َلُف، وإذا وإنَّ هذا  اَل الػؼقر الذي إذا غاب ربؿا ٓ ُيْػَتَؼد، وإذا جاء  الَحؿَّ

تؽؾؿ ٓ ُيْؾَتَػُت إلقف، لق تلمؾَت قصتف بؼؾب ُمْعَتبِر حقـ غاب طـ أطقـ الـاس تحت 

تسقؾ َطبََراُتف بقـ يدي رب ف وهق ، ُسُتقر الظالم، وبات يف جقف الؾقؾ ساجًدا وقائًؿا

، ما كان مـ أمره ملسو هيلع هللا ىلصُيصبح فقجد اهلَل العظقؿ قد أوحك إلك كبقف ، ثؿ إلقف يشؽق حالف

  -حقـئٍذ ستتالشك
ِ
 ،يف قؾبؽ كؾُّ الؿخاوف التل تعرتيف إذا ضاقت بؽ الدكقا -واهلل

إلك جاكب ذلؽ ستػؽر ألػ مرة قبؾ أن تحؽؿ طؾك ، وتؽالبت طؾقؽ هؿقم الحقاة

ـْ َأْشَعَث َأْغَبَر َمْدُفقٍع »فا، ـ الـاسمستقاه آجتؿاطل بق، أو أحد مـ خالل هقئتف َكؿ ِم

هُ   .«بِاْْلَْبَقاِب ََل ُيْمَبُف َلُف َلْق َأْقَسَؿ َطَؾك اهلل َْلََبرَّ

 ْْٞ٘ع صادقًد
 
ُّ
ـُ َزيٍد ، أياًما ُيجفز جقش الُعْسرة ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؽَث الـبل كبؼقة  -وُطْؾبَُة ب

وبعد كؾ ، ملسو هيلع هللا ىلصقد تلهب كػسقًّا لؾجفاد يف سبقؾ اهلل تعالك والغزو مع رسقلف  -الؿممـقـ

  واحدة لؿ يجدِ  َطَؼبةٌ  توالتجفقزات التل ُأطدت، بؼق، هذه الَعَؼبات التل ُذل َؾت
ُّ
الـبل

، أٓ وهل قؾة الدواب التل ستحؿؾ الجـقد إلك تبقك، فالؿسافة بعقدة،  ملسو هيلع هللا ىلص لفا حالًّ

 والحر شديد، والعدد كبقر
ُّ
ُيؼسؿ جقشف  ملسو هيلع هللا ىلص، والعدو طظقؿ العدد والعدة، فلخذ الـبل

 إلك مجؿقطات صغقرة يتعاقب أفرادها طؾك الظفر القاحد.

ك طدٌد مـ فؼراء الؿسؾؿقـ لؿ َيجدِ    وهـا ضفرت مشؽؾة جديدة، فؾؼد َتَبؼَّ
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

                                      

 (.948(، والسؾسؾة الصحقحة، لأللباين )4811(، وشعب اإليؿان، لؾبقفؼل )4216)( يـظر: ســ ابـ ماجف 1)
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  :بطؾ قصتـا :مـفؿ -ما يحؿؾفؿ طؾقف
ُّ
ـُ َزْيٍد الَحاِرثِل يا رسقل اهلل، : فؼالقا ،-ُطْؾَبُة ْب

 
ُّ
ََل »: وَقاَل لفؿ ،كظرَة الؿشػؼ ملسو هيلع هللا ىلصاْحِؿْؾـَا َطَؾك أي شلء َكْغُز َمَعَؽ، فـظر إلقفؿ الـبل

َرْت «َأِجُد َما َأْحِؿُؾُؽْؿ َطَؾْقفِ  ، فـزلت هذه الؽؾؿات الـبقية طؾك مشاطرهؿ الجقَّاشة َفَػجَّ

َفَعبََّرْت دمقُطفؿ ، الثرى الؾ َحك وَتُبؾُّ دمقَع الصدق الطاهرة مـ أطقـفؿ الربيئة َتْخِضُؾ 

ًٓ مـ ألسـتفؿ التل طجزت طـ التعبقر ولؼد كاكت َطَبَراُت اإليؿان هذه غالقة طـد ، بد

ک ک گ گ گ ﴿: اهلل وطـد رسقلف حتك سجؾفا الؼرآُن يف ققلف تعالك

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

(1)[92 - 91]التقبة:  ﴾
. 

 
ُّ
ائقـ الصادققـ ريػتقـ مشفُد البؽَّ شبجقشف ولؿ َيِغْب طـ طقـقف ال ملسو هيلع هللا ىلصوغزا الـبل

َلَؼْد َتَرْكُتْؿ بِاْلَؿِديـَِة ِرجاًَل َما ِسْرُتْؿ »: -وهق يف صريؼ طقدتف -، فؼال لجـقده

ـْ َكَػَؼٍة إَِلَّ َكاُكقا َمَعُؽْؿ فِل اْْلَْجرِ َمِسقًرا، َوََل َقَطْعُتْؿ َواِدًيا،  َيا َرُسقَل : ، َقاُلقاَوََل َأْكَػْؼُتْؿ ِم

«َحَبَسُفُؿ الُْعْذرُ : ، َقاَل ؟اهلل، َوَكْقَػ َيُؽقُكقَن َمَعـَا َوُهْؿ بِاْلَؿِديـَةِ 
(2)

. 

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
ـُ َزْيٍد  حقاتف يف سبقؾ اهلل يـزل بف الؿقت لقخرج مـ  وبعدما أفـك ُطْؾبَُة ْب

ـٌ َرَأْت  َٓ َطْق َٓ ُأُذٌن ، الدكقا التل صالؿا حرمف الػؼُر مـ لذاهتا لقرى يف جـات الـعقؿ َما  َو

َٓ َخَطَر َطَؾك َقْؾِب َبَشٍر.، َسِؿَعْت   َو

                                      

(، وتػسقر 4/451(، واإلصابة )5/218(، ودٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )3/1345( يـظر: آستقعاب )1)

 (.8/238الؼرصبل )

 (.12651(، وأحؿد )1911(، ومسؾؿ )4161 -2684( يـظر: البخاري )2)
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مؽان وفاة هذا الصحابل ، أو تاريخ كرُ الؿصادر التل بقـ أيديـا ذِ يف  قسول

 
 
ـْ َخْؾِؼ »: ملسو هيلع هللا ىلص الجؾقؾ، لؽـ الذي يحضرين أن هق ققل الـبل ـْ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة ِم ُل َم َأوَّ

ـَ ُتَسدُّ بِِفُؿ الثُُّغقُر، َوُيتََّؼك بِِفُؿ اْلَؿَؽاِرُه، َوَيُؿقُت َأَحُدُهؿْ   اهلل اْلُػَؼَراُء َواْلُؿَفاِجُروَن، الَِّذي

ـْ َمََلئَِؽتِفِ  قُع َلَفا َقَضاًء، َفَقُؼقُل اهللُ َوَحاَجُتُف فِل َصْدِرِه ََل َيْسَتطِ  ـْ َيَشاُء ِم اْئُتقُهْؿ : لَِؿ

ـْ َخْؾِؼَؽ، َأَفَتْلُمُرَكا َأْن َكْلتَِل : َفَحقُّقُهْؿ، َفَتُؼقُل اْلَؿََلئَِؽةُ  اُن َسَؿائَِؽ، َوِخقَرُتَؽ ِم ـُ ُسؽَّ َكْح

َؿ َطَؾقِْفْؿ؟، َقاَل  ُفْؿ َكاُكقا ِطَباًدا َيْعُبُدو: َهُمََلِء َفـَُسؾِّ ـِل، ََل ُيْشرُِكقَن بِل َشْقًئا، َوُتَسدُّ كَ إِكَّ

بِِفُؿ الثُُّغقُر، َوُيتََّؼك بِِفُؿ اْلَؿَؽاِرُه، َوَيُؿقُت َأَحُدُهْؿ َوَحاَجُتُف فِل َصْدِرِه ََل َيْستَطِقُع لََفا 

َؽُة ِطـَْد َذلِ  :َقاَل َقَضاًء، 
ـْ ُكؾِّ َباٍب َفَتْلتِقِفُؿ اْلَؿََلئِ : -يؼقلقن -َؽ، َفقَْدُخُؾقَن َطَؾْقِفْؿ ِم

ارِ  «َسََلٌم َطَؾْقُؽْؿ بَِؿا َصَبْرُتْؿ َفـِْعَؿ ُطْؼَبك الدَّ
(1)

. 

 

 ،عي ُعلَثَح تِي َصيٍذ األًصاسيِّ سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح
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 الَجُوىح تُي َعوشو تي اُرُهع

 

ًُعُٔ ٍَ اهٖسدُى  ٌُِ٘حع ِّ اجَل ُّ َعٌِسٗ ب  (1)اُذ ب

وشابٍّ مؿـ ، مع بطؾ مـ أبطال اإلسالم -يف هذه الرتجؿة -ها كحـ كعقش مًعا

اهلل ورسقلف،  هق شابٌّ كشل طؾك حب  ، صـعقا تاريخ هذه إمة، وأسسقا أركان دولتفا

ۈ ﴿: طـفؿقال اهلل تعالك  ـوالتضحقة يف سبقؾف، شابٌّ مـ أكصار هذا الديـ الذي

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 .[74]إكػال:  ﴾ەئ ەئ

ـِ الَجُؿقِح  :إن حديثـا طـ البطؾ العظقؿ ـُ َطْؿرو ْب   .ففقا بـا كتعرف طؾك سقرتف، ُمَعاُذ ْب

ًُع ُّ عٌٍسًَّ   ؟ٗاُذ ب

 ، الخزرجكُّ ، معاذ بـ طؿرو بـ الَجُؿقح بـ كعبهق 
ُّ
شفد العؼبة ، السؾِؿل

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالؿشاهد كؾفا مع رسقل اهلل  ،الؽربى وبدًرا

فلبقه هق طؿرو بـ الجؿقح سقُد بـل ، وكشل هذا الشاب يف بقت طريؼ الـسب

طؿرو بـ  رام أخُت البطؾ الفؿام طبد اهلل بـحرو بـ ؿوأمف هل هـد بـُت ط، سؾؿة

ـُ طؿة جابر بـ طبد اهلل ، حرام رضل اهلل طـفؿ جؿقًعاففق اب
(2)

. 

ُٙط١ٛ أحناُح اهُلدًٔصب  ا١َ ٙجسَب٠ 

 
ُّ
ـْ ، بعض إكصار بقعة العؼبة إولك ملسو هيلع هللا ىلصلؿا بايع الـبل صؾبقا مـف أن يرسؾ إلقفؿ َم

                                      

(1 
ُّ
 وسقليت تخريجفا. ملسو هيلع هللا ىلص( قالفا الـبل

 (.3/566(، والطبؼات الؽربى )7/361( يـظر: التاريخ الؽبقر، لؾبخاري )2)
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يدطق إلك و ،ويػؼفؿ يف الديـ، ويؼرأ طؾك أهؾفا الؼرآن، يتعفد كؿاء اإلسالم يف الؿديـة

 ، اإلسالم مـ لؿ ُيْسؾؿ بعد
ُّ
ـَ طؿقر ملسو هيلع هللا ىلصفلرسؾ الـبل الذي كزل طؾك ، إلقفؿ مصعَب ب

، فؽان يـتؼؾ بف إلك كؾ مؽان يف يثرب يستطقع أن يدطق أهؾف لإلسالم، أسعد بـ زرارة

ومـ بقـ همٓء الذيـ خالط اإليؿان قؾقهبؿ مـ أول ، حتك أسؾؿ طؾك يديف خؾؼ كثقر

فعـدما تخؾؾت آيات الؼرآن مسامعف ، طؿرو بـ الجؿقحمعاذ بـ  ذلؽؿ الشاب :وهؾة

وهؽذا أشرقت ، (وأن محؿًدا رسقل اهلل، أشفد أن ٓ إلف إٓ اهللا)تحركت شػتاه ب

شؿس اإلسالم يف قؾبف
(1)

. 

ِّ ِإسط ُّاَٗباه٘اهدٙ  ا
وأْسَؿك هذه الؿؽارم بِرُّ القالديـ واإلحساُن ، َؿ مؽارم إخالقجاء اإلسالم لُقَتؿ  

 :ققلف تعالك :ومـفا، ولؼد تعددت آياُت الؼرآن التل تـادي هبذا الؿعـك، إلقفؿا

 .[15]إحؼاف:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿

ـ  حولؼد رأى هذا الشابُّ الطاهر  الم أنَّ أطؾك مؼامات اإلحسان سواإل ديث الِس

، لقالديف هل هدايتفؿ لقخرجقا مـ ضؾؿات الجاهؾقة وإوثان إلك كقر الحؼ واإليؿان

حتك ُهِدَي إلك حقؾة طزم ، (َمـاة)فبحث طـ حقؾة ُيؼـع هبا أباه الذي تعؾؼ قؾبف بصـؿف 

 طؾك تـػقذها.

٠ُٞ ًا ٓٔرفٚا ُتس  ؟ٖ احٔلَٚو
ـُ إسحاق ـِ اْلَجُؿقِح َقْد َشِفَد اْلَعَؼبَةَ »: قال اب ـُ َطْؿِرو ْب اهلل  َوبَاَيَع َرُسقَل ، َكاَن ُمَعاُذ ْب

ـْ َساَداِت بَـِل َسؾَِؿةَ َوَكاَن َطْؿٌرو ، بَِفا ملسو هيلع هللا ىلص
ـْ َخَشٍب ، َسق ًدا مِ

َوَكاَن َقِد اتََّخَذ فِل َداِرِه َصـًَؿا مِ

ـُ َجبَؾٍ : ُيَؼاُل َلفُ  ا َأْسَؾَؿ فِْتَقاُن بَـِل َسؾَِؿَة ُمَعاُذ ْب ـُ َطْؿٍرو َوَغقُْرُهَؿا َكاُكقا  ،ُمـَاة َفَؾؿَّ َواْبـُُف ُمَعاُذ ْب
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َوفِقَفا ، َؾك َصـَِؿ َطْؿٍرو َفقَْحِؿُؾقكَُف َفقَْطَرُحقكَُف فِل بَْعِض ُحَػِر بَـِل َسؾَِؿةَ َيْدُخُؾقَن بِالؾَّقِْؾ طَ 

ًسا َطَؾك َرْأِسفِ  ـْ َطَدا َطَؾك إَِلِفـَا فِل َهِذهِ : َفنَِذا َأْصبََح َطْؿٌرو َقاَل ، ِطَذُر الـَّاِس ُمـَؽَّ َوْيَؾُؽْؿ َم

َرُه َوَصقَّبَفُ  َيْغُدو َيْؾتَِؿُسفُ ، ثؿ ؟الؾَّقَْؾةِ  َؾُف َوَصفَّ   -َأَما: َقاَل ، ثؿ َحتَّك إَِذا َوَجَدُه َغسَّ
ِ
َلْق َأْطَؾُؿ  -َواهلل

َقفُ  َُحر  َٕ ـْ َيْصـَُع َهَذا بَِؽ  َوَفَعَؾ ، َفنَِذا َأْمَسك َوَقاَم َطْؿٌرو َطَدْوا َطَؾقِْف َفَػَعُؾقا بِِف مِثَْؾ َذلَِؽ ، َم

اٍت  قا ، َمرَّ ا َأَلحُّ َرُه َوَصقَّبَفُ َفَؾؿَّ ـْ َحقُْث َأْلَؼْقُه َفَغَسَؾُف َوَصفَّ
َجاَء بَِسقِْػِف ، ثؿ َطَؾقِْف اْسَتْخَرَجُف مِ

َؼُف َطَؾقْفِ    -إِك ل: َقاَل ، ثؿ َفَعؾَّ
ِ
ـْ َيْصـَُع بَِؽ َما َتَرى -َواهلل ، َفنِْن َكاَن فِقَؽ َخقٌْر َفاْمَتـِعْ ، َما َأْطَؾُؿ َم

قُْػ َمَعَؽ  ـْ ُطـُِؼفِ ، َفَفَذا السَّ
قَْػ مِ ا َأْمَسْقا َوكَاَم َطَدْوا َطَؾقِْف َفَلَخُذوا السَّ َأَخُذوا َكْؾبًا ، ثؿ َفَؾؿَّ

ـْ آبَاِر بَـِل َسؾَِؿَة فِقَفا ِطَذُر الـَّاِس، َوَغَدا َطْؿٌرو ، ثؿ َمق تًا َفَعؾَُّؼقُه َوَقَركُقُه بَِحبْؾٍ 
َأْلَؼْقُه فِل بِْئٍر مِ

ًسا َمْؼُروكًا بَِؽْؾٍب َمق ٍت ، َفَؾْؿ َيِجْدهُ  ا َرآُه َأْبَصَر ، َفَخَرَج َيْتَبُعُف َحتَّك َوَجَدُه فِل اْلبِئِْر ُمـَؽَّ َفَؾؿَّ

ـْ َقْقمِفِ 
ـْ َأْسَؾَؿ مِ َؿُف َم ـُ اْلَجُؿقِح ؿَفَلْسَؾَؿ طَ ، َشْلكَُف َوَكؾَّ ـَ إِْساَلُمفُ ، ُرو ْب «وَحُس

(1)
. 

أبقف يف الدطقة إلك اهلل أسؾقًبا حؽقًؿا، حقث وهؽذا استخدم معاذ بـ طؿرو مع 

جعؾف يرى بـػسف أنَّ إلفف الذي يعبده ٓ يضر وٓ يـػع حتك كػسف، وطـدما رأى 

ـَ إسالُمف، بؾ الػرصة مـاسبة دطا أباه إلك اإلسالم صراح  ة، فلسؾؿ وَحُس
ُّ
وجعؾف الـبل

ـُ اْلَجُؿقِح َسقُِّدُكُؿ اْلَجْعُد »: سقد بـل سؾؿة إذ قال لفؿ ملسو هيلع هللا ىلص «اْلَْبَقُض َطْؿُرو ْب
(2)

. 

فنن مـ أطظؿ الـَِعؿ التل َيْرُزُق اهلُل هبا العبد أن يعطقف َوَلًدا صالًحا يلخذ بقده إلك 

 وهذا هق البِرُّ بحؼ. ،كعقؿ الدكقا وأخرة

ٍُ هٚو ًُعٕٞ يفأعظ  ٔٝ  إذ سٚا

بعد ما أدَّى الداطقة الَحصقػ مصعب بـ طؿقر مفؿتف وبؾغ رسالتف حتك لؿ يبؼ 

                                      

 (.3/714(، وأسد الغابة )1/217وسقر أطالم الـبالء )(، 2/336( يـظر: دٓئؾ الـبقة، لؾبقفؼل )1)

 (.227( صحقح إدب الؿػرد )2)
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 ، طاد مصعٌب إلك مؽة، داٌر مـ ُدور يثرب إٓ فقفا رهط ُيظفرون اإلسالم
ُّ
وكان الـبل

ـْ ُيْمِويـِل »: يف هذه إيام يطقف طؾك الؼبائؾ ويتبع الحاج يف الؿقسؿ ويؼقل لفؿ ملسو هيلع هللا ىلص َم

َغ رساَلت َربِّل ولف الجـةَوَيـُْصَركِل َحتَّك أُ  فدفع إسُػ ، فال يجد كاصًرا وٓ ُمعقـًا، «َبؾِّ

 
 
سبعقـ رجاًل مـ شباب يثرب لَعؼد اجتؿاٍع طاجٍؾ يـاقشقن فقف ما  ملسو هيلع هللا ىلص طؾك حال الـبل

بطُؾ  :وكان مـ بقـ همٓء الصػقة إخقار، ملسو هيلع هللا ىلصيـبغل طؾقفؿ فعؾف تجاه رسقل اهلل 

ـُ طؿرو  :قصتـا  .معاُذ ب

َحتَّك َمتَك كَتُْرُك »: وصالت جؾسة الـؼاش والؿشاورة التل ُفتَِحْت بؼقل بعضفؿ

َة َوَيَخاُف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقَل  فلشعؾت هذه الؽؾؿاُت يف قؾقب  ،«!؟ُيْطَرُد فِل ِجبَاِل َمؽَّ

 ، الحاضريـ َحَؿاًسا لق وقػت أمامف الجبال الرواسل ٕزاحفا
 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص فعزمقا طؾك إيقاء الـبل

ـٌ يف ذلؽ ما هق كائـ.، بؾدهتؿ وكصرتف حتك ُيبؾغ رسالة ربف يف إقطار وإمصار  كائ

كب شفخرجقا مع حجقج يثرب يف العام الثالث ط ر مـ البعثة، ولؿا وصؾ الرَّ

 
َّ
التشريؼ، ولؿا كاكت الؾقؾة الؿقطقدة  ِشْعَب العؼبة أوسط لقالل أيامِ  مؽة واطدوا الـبل

قامقا يتسؾؾقن مـ بقـفؿ يف ، ثؿ ققمفؿ حتك مضك ثؾُث الؾقؾ كام إبطال يف رحال

خػة الطقر، يسقرون يف ُصُرٍق متػرقة، ُمْستْخػقـ تحت ضالم الؾقؾ، حتك اجتؿعقا يف 

 
ُّ
ف العباس الذي جاء يستقثؼ ٕمر ابـ أخقف،  ملسو هيلع هللا ىلصشعب العؼبة، فجاءهؿ الـبل ومعف طؿُّ

ا َكَظَر اْلَعبَّاُس فِل ُوُجقِهفؿ خاف طؾك ابـ أخقف وَقاَل  فنكف ذو معرفة بؽرباء يثرب، َفَؾؿَّ

ـ  ايا »: لف ِء َأْحَداُث الس  َٓ َٓ َأْطِرُفُفْؿ، َهُم ِء َقْقٌم  َٓ إِنَّ : قال العباُس لفؿ، ثؿ بـ أخل، َهُم

ـْ ُهَق َطَؾك ُمَحؿَّ  ـْ َقْقمِِف َوباَِلِدِه، َقْد َمـَْعـَاُه مِؿَّ
ًدا مِـَّا َحْقُث َقْد َطؾِْؿُتْؿ، َوُهَق فِل َمـََعٍة مِ

ْكحقاز إَِلْقُؽؿْ 
ِ
َّٓ آ  َوإَِلك َما َدَطْقُتُؿقُه إَِلْقِف، َفنِْن ُكـُْتْؿ َتَرْوَن َأكَُّؽؿْ  ،مِْثِؾ َرْأيِـَا فِقِف، َوَقْد َأَبك إِ

ًكا  َٓ ـْ َأْكُػِسُؽْؿ ُخْذ
ْؾُتْؿ، َوإِْن ُكـُْتْؿ َتْخَشْقَن مِ َواُفقَن َلُف بَِؿا َدَطْقُتُؿقُه َفَلْكُتْؿ َوَما َتَحؿَّ

ـْ َطِشقَرتِِف َوَقْقمِِف، فؼالقا :َفاْتُرُكقُه فِل َقْقمِفِ 
ْؿ َيا : َفنِكَُّف فِل َمـََعٍة مِ َقْد َسِؿْعـَا َما ُقْؾَت، َفَتَؽؾَّ
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َفَتاَل اْلُؼْرآَن، َوَدَطا  ملسو هيلع هللا ىلصُسقَل اهلل، َفُخْذ لِـَْػِسَؽ َولَِرب َؽ َما َأْحبَْبَت، َفَتَؽؾََّؿ َرُسقُل اهلل رَ 

ْساَلمِ  َب فِل اإْلِ ْؿِع َوالطَّاَطِة فِل الـََّشاِط : َقاَل ، ثؿ إَلك اهلل تعالك، َوَرغَّ ُأَبايُِعُؽْؿ َطَؾك السَّ

ـِ اْلُؿـَْؽرِ، َواْلَؽَسِؾ، َوَطَؾك الـََّػؼَ  ِة فِل اْلُعْسرِ َواْلقُْسرِ، َوَطَؾك اْْلَْمرِ بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفِل َط

ََل َتْلُخُذُكْؿ فِقِف َلْقَمُة ََلئٍِؿ، َوَطَؾك َأْن َتـُْصُروكِل إَِذا َقِدْمُت َيْثرَِب،  َوَطَؾك َأْن َتُؼقُلقا فِل اهللِ 

ا َتْؿـَُعقَن ِمـْ  ، َفؼام الؼقم ُف َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْزَواَجُؽْؿ َوَأْبـَاَءُكْؿ َولَُؽُؿ اْلَجـَّةُ َفَتْؿـَُعقكِل ِمؿَّ

ـَ َفَؼاَل  ْبِعق ـُ ُزَراَرَة َوُهَق َأْصَغُر السَّ ُرَوْيًدا َيا َأْهَؾ َيْثِرَب، إِكَّا : لقبايعقه، َفَلَخَذ بَِقِدِه َأْسَعُد بْ

 
 
ـُ َكْعَؾُؿ َأكَُّف َرُسقُل اهلل، وإِنَّ إِْخَراَجُف اْلَقْقَم ُمَػاَرَقُة َلْؿ َكْضِرْب إَِلْقِف َأْكَباَد اْلَؿطِل َّٓ َوَكْح إِ

ا َأكُْتْؿ َقْقٌم َتْصبُِروَن َطَؾك  ُققُف، َفنِمَّ ُؽُؿ السُّ ًة، َوَقْتُؾ ِخَقاِرُكْؿ، َوَأْن َتَعضَّ اْلَعَرِب َكافَّ

ْتُؽْؿ، َوَطَؾك َقْتِؾ ِخَقارِ  ُققِف إَِذا َمسَّ ًة َفُخُذوُه َوَأْجُرُكْؿ السُّ ُكْؿ، َوَطَؾك ُمَػاَرَقِة اْلَعَرِب َكافَّ

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ ِخقَػًة َفَذُروُه، َفُفَق َأْطَذُر ِطـَْد اهلل، فَؼاَلقا
ا َأكُْتْؿ َقْقٌم َتَخاُفقَن مِ َيا : َطَؾك اهلل، َوإِمَّ

َٓ كَ  َٓ َكْسَتِؼقُؾَفاَأْسَعُد ْبـ ُزَراَرَة َأمِْط َطـَّا َيَدَك، َفَقاهلل  «َذُر َهِذِه اْلَبْقَعَة َو
(1)

. 

هذه الؾقؾة فقؿا أرى هل أطظؿ لقؾة يف حقاة معاذ بـ طؿرو، فػقفا  وٓ شؽ أنَّ  

تؿت البقعة الؽربى التل غقرت مسار دطقة اإلسالم، وهبا أققؿت لف دولة، وأصبح لف 

: إذ قال :عب بـ مالؽشقكة، فُحؼَّ لؿـ شفدها أن يػتخر بؿا افتخر بف ك وأكصار ذو

ـَ َتَقاَثْؼـَا َطَؾك اإِلْسالَِم، َوَما ُأِحبُّ َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوَلَؼْد َشِفْدُت َمَع َرُسقِل » َلْقَؾَة اْلَعَؼَبِة ِحق

لِل بَِفا َمْشَفَد َبْدٍر، َوإِْن َكاَكْت َبْدٌر َأْذَكَر فِل الـَّاِس مِـَْفا(
(2)

. 

َٞ ٔدٙٙا َب ٌَ  اُزُكٍآث ُبَتُتِل افإُٖٔ ٍكاَزين َضٔو
 
ُّ
كاكت بـق سؾؿة ققم معاذ ، إلك الؿديـة وَبـَك مسجده الشريػ ولؿا هاجر الـبل
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 ا
 
وكاكت قؾقهبؿ تذوب شقًقا ، وطـ مسجده  بـ طؿرو ديارهؿ بعقدة طـ الـبل

، وأن يسؽـقا قرب مسجد رسقل اهلل  ،فلرادوا أن يرتكقا مـازلفؿ، اهلل  لرسقل

ومالطُب الصبا، فبؾغ ذلؽ  الصادق هتقن طؾك الـػس فقف البققُت وهؽذا الُحبُّ 

ُؽْؿ ُترِيُدوَن َأْن َتـَْتِؼُؾقا ُقْرَب الَْؿْسِجدِ »: فؼال لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقَل  ُف َبَؾَغـِل َأكَّ َكَعْؿ َيا : َقاُلقا ،إِكَّ

َتْحَتِسبُقَن آَثاَرُكْؿ إَِلك َيا َبـِل َسِؾَؿَة، َأََل : لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل، َقْد َأَرْدكَا ذلؽ، َفَؼاَل 

الَزُمقا  :أي -َيا َبـِل َسِؾَؿَة ِدَياَرُكؿْ : لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصَبَؾك َيا َرُسقَل اهلل، فؼال : َقاُلقا، ؟الَْؿْسِجدِ 

َفا ُتْؽَتُب آَثاُرُكْؿ، إِنَّ َلُؽْؿ بُِؽؾِّ َخطَْقٍة َدَرَجةً  :-دياركؿ كَا َأكَّا : ، فَؼاُلقاَفنِكَّ ُكـَّا َما َكاَن َيُسرُّ

ْلـَا، وأقامقا يف مساكـفؿ، وأكزل اهلل ققلف تعالك ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: َتَحقَّ

«[12]يس:  ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ
(1)

. 

 ِىطُٗز اهبا١َ َدٗد

 
 
ـ  يسؿع طـ حقاة الـبل يف مؽة وما   وكان هذا الشاب الؿممـ، حديُث الس 

ٓقاه مـ إيذاء طؾك يد طدو اهلل أبل جفؾ، فؽان َيْحُؾُؿ بالققم الذي يثلر فقف لرسقل اهلل 

 فؼد تخؾؾت محبتف شغاف قؾبف حتك أصبح يحب اهلل ورسقلف ، أكثر مـ كػسف ،

 ، بؾ مـ الدكقا وما فقفا
ُّ
ي ذِ الَّ وَ »: إذ قال: وهذه طالمة اإليؿان التل أخرب هبا الـبل

 مَ وَ ، فِ ِس ػْ كَ  ـْ مِ  قفِ لَ إِ  بَّ َح قَن أَ كُ ك أَ تَّ َح  ؿْ ُدكُ َح أَ  ـُ مِ مْ  يُ ََل  هِ دِ قَ ل بِ ِس ػْ كَ 
، هِ دِ الِ وَ وَ  فِ ؾِ هْ أَ وَ ، فِ الِ

ـَ عِ ؿَ ْج أَ  اسِ الـَّ وَ ، هِ دِ لَ وَ وَ  «ق
(2)

. 

الؿسؾؿقن وطؾك رأسفؿ  :واصطػ الػريؼان، حتك جاءت غزوة بدر الؽربى

 .طدو اهلل أبق جفؾوالؿشركقن وطؾك رأسفؿ ، رسقُل اهلل 

                                      

 (.785(، وابـ ماجف )3226(، والرتمذي )665(، ومسؾؿ )1788( يـظر: البخاري )1)

 (.18961(، وأحؿد )244(، ومسؾؿ )15 -14( يـظر: البخاري )2)



 

 

444 

444 

قد اقرتب مـ أن يؽقن  ورأى معاذ بـ طؿرو أن الُحُؾؿ بالثلر لرسقل اهلل 

 بؾ كان يسؽـ صدَر َأَطز  ، ولؽـ هذا الُحُؾؿ لؿ يؽـ يسؽـ صدره وحده، حؼقؼة

وهقا بـا كستؿع لعبد الرحؿـ بـ طقف ، ¶وهق معقذ بـ طػراء  -أيًضا -أصدقائف

 وهق يحؽل لـا مـ أمرهؿا طجًبا. 

ػ  َيْقَم َبْدٍر، َفـََظْرُت »: فقال طبد الرحؿـ بـ طق  ـْ َبْقـَا َأكَا َواقٌِػ فِل الصَّ َفنَِذا َط

ـَ إَْكَصارِ 
ـّ مِ ـْ َيَساِري َفَتقَاِن َحِديثَا الس  ـْ بَِؿَؽاكِِفَؿا ،َيِؿقـِل َوَط وَتَؿـَّْقُت َأْن ، َفَؽَلك ل َلْؿ آَم

ـَ َأْضَؾَع مِـُْفَؿا ـْ َصاِحبِفِ  -َفَغَؿَزكِل َأَحُدُهَؿا َفَؼاَل لِل، َأُكقَن َبْق
ا مِ َيا َطؿ  َأِركِل َأَبا : -ِسرًّ

ـَ َأِخل، َوَما َحاَجُتَؽ إَِلقْف: َجْفٍؾ، َفُؼْؾُت  ، ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسبَّ َرُسقَل اهلل  :َبَؾَغـِل: ، فؼال؟َيا اْب

ـَ َأِخل، : َفُؼْؾُت  َأُمقَت ُدوكف، ، أو َطاَهْدُت اهلل إِْن َرَأْيتُُف َأْن َأْقُتَؾفُ : َقاَل ؟ َوَما َتْصـَُع بِفِ َيا اْب

بُْت لَِذلَِؽ : قال ـْ َصاِحبِفِ  -َفَؼاَل لِل، َفَغَؿَزكِل أَخرُ ، َفتََعجَّ
ا مِ مِثَْؾَفا، َقاَل ابـ  -ِسرًّ

ـِ َمَؽاكَُفؿَ : طقف ـَ َرُجَؾْق كِل َأك ل َبْق َفَؾْؿ َأْكَشْب َأْن َكَظْرُت إَِلك َأبِل َجْفٍؾ َيُجقُل ، اَفَؿا َسرَّ

َٓ : فِل الـَّاِس، فُؼْؾُت  ا َطَؾقِْف  إِنَّ َهَذا َصاِحُبُؽَؿا الَِّذي َسَلْلُتَؿاكِل، َأ َفَلَشْرُت َلُفَؿا إَِلقِْف َفَشدَّ

ـِ  ْؼَرْي ، ملسو هيلع هللا ىلصَرَفا إَِلك َرُسقِل اهلل صاكْ ، ثؿ هُ َحتَّك َقتاََل َفَضَربَاُه ، َفاْبَتَدَراُه بَِسقَْػقِْفَؿا ،مِثَْؾ الصَّ

َهْؾ َمَسْحُتَؿا : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل  ،َأَكا َقتَْؾُتفُ : فَؼاَل ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا ،؟َأيُُّؽَؿا َقَتَؾفُ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل  ،َفَلْخَبَراهُ 

َٓ ؟َسْقَػْقُؽَؿا ، َفَؼاَل  ،َٓ : ، َقا ـِ قَْػْق ـِ ، ثؿ َقَتَؾفُ ُكَؿا كََِل : َفـََظَر فِل السَّ َقَضك بَِسَؾبِِف لُِؿَعاِذ ْب

ـَ َطْػَراءَ  ـِ اْلَجُؿقِح، َوَكاَكا ُمَعاَذ اْب ـِ الَجُؿقِح ، َطْؿِرو ْب ـَ َطْؿِرو ْب «َوُمَعاَذ ْب
(1)

. 

إلك معاذ بـ طؿرو وهق يحدثـا بـػسف طـ تػاصقؾ قتؾف ٕبل  -أيًضا -ولـستؿع

َوُهْؿ  -الشجر الؿؾتػ :أي -َجْفٍؾ فِل مِْثِؾ اْلَحَرَجةِ َسِؿْعُت اْلَؼْقَم َوَأُبق »: جفؾ فقؼقل

َٓ ُيْخَؾُص إَِلْقفِ : َيُؼقُلقنَ  ـْ َشْلكِل: َقاَل ، َأُبق اْلَحَؽِؿ 
ا َسِؿْعُتَفا َجَعْؾُتُف مِ َفَصَؿْدُت  ،َفَؾؿَّ
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ـَـِل َحَؿْؾُت َطَؾْقفِ ، َكْحَقهُ  ا َمؽَّ ُف بِـِْصِػ َساقِِف َفَقاهلل َما َفَضَرْبُتُف َضْربًَة َأْصـَْت َقَدمَ  ،َفَؾؿَّ

ـَ ُيْضَرُب بَِفا ـْ َتْحِت مِْرَضَخِة الـََّقى ِحق
ـَ َتطِقُح مِ َّٓ بِالـََّقاِة ِحق ـَ َصاَحْت إِ ، َشبَّْفُتَفا ِحق

ـْ َجـْبِل،  ،َوَضَرَبـِل اْبـُُف ِطْؽِرَمُة َطَؾك َطاتِِؼل َفَطَرَح َيِدي: َقاَل 
َفَتَعؾَّْؼُت بِِجْؾِدة مِ

ةَ  ا آَذْتـِل  ،َيْقمِل َفَلْجَفَضـِل اْلِؼَتاُل َطـُْف، َوَلَؼْد َقاَتْؾُت َطامَّ َْسَحُبَفا َخْؾِػل، َفَؾؿَّ َٕ َوإِك ل 

ْقُت بَِفا َحتَّك َصَرْحُتَفا، ثؿ َوَضْعُت َطَؾْقَفا َقَدمِل ـُ َطْػَراءَ ، ثؿ َتَؿطَّ ُذ ْب  ،َمرَّ بَِلبِل َجْفٍؾ ُمَعق 

ٌذ َحتَّك ُقتَِؾ  ،َوُهَق َطِؼقٌر َفَضَرَبُف َحتَّك َأْثبََتفُ  ـُ ، َفَتَرَكُف َوبِِف َرَمٌؼ، َوَقاَتَؾ ُمَعق   بْ
ِ
َفَؿرَّ َطْبُد اهلل

ـَ َأَمَر َرُسقُل اهلل  ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْسُعقٍد بَِلبِل َجْفٍؾ ِحق بِِف َأْن ُيْؾَتَؿَس َمَع اْلَؼْتَؾك، َقاَل َطْبُد اهلل ْب

 َطَؾك ُطـُِؼفِ  ،َفَلْدَرْكُتُف بِآِخِر َرَمٍؼ َفَعَرْفُتفُ : َمْسُعقدٍ 
َّ
َهْؾ َأْخَزاَك : ُقْؾُت ، ثؿ َفَقَضْعُت ِرْجَؾل

ـْ َرُجٍؾ َقَتْؾُتُؿقهُ ؟ َوبَِؿ َأْخَزاكِل: َقاَل ، اهلُل َيا َطُدوَّ اهلل؟
هؾ هق إٓ رجؾ  :أي -َأَأْطَؿُد مِ

ائَرةُ  -قتؾتؿقه ـِ الدَّ  : ُقْؾُت  ؟اْلَقْقمَ  َأْخبِْركِل لَِؿ
ِ
َفَتـَاَوَل َقائَِؿ َسْقِػ َأبِل َجْفٍؾ ، َولَِرُسقلِفِ  هلل

ـَ َيَدْيفِ  ُك َفَضَرَبُف َفَقَقَع َرْأُسُف َبْق َٓ َيَتَحرَّ ُف َوُهَق ُمـَْؽبٌّ  «َفاْسَتؾَّ
(1)

. 

ْغُؿُره تَ ومع ذلؽ ، ويخرج معاذ بـ طؿرو مـ بدر مؼطقطة إحدى يديف بلكؿؾفا

بف  فؾؿ يـظر لـػسف كظرة الُؿعاق، ولؿ تؿرَّ ، وُيْشعره الػخُر بلكف يطقر بال جـاح، السعادة

ولؿ ، ؼطع يدي وأكا يف مؼتبؾ حقايتن تُ ألحظة كدم يؼقل فقفا لـػسف ما حؿؾـل طؾك 

مـ ذا الذي ، ـ  بال ذراعيسلل كػسف كقػ سقؽقن مستؼبؾل وأكا شابٌّ حديُث الس  

يدور ، أو كؾ هذا لؿ يخطر ببالف، ذا الذي يزوجـل ابـتفمـ ، أو يرضك بل طاماًل طـده

، بؾ كان يـظر لقده الؿؼطقطة طؾك أهنا وسام شرف يػتخر بف بقـ الـاس، يف َخَؾِده

، ٓ اهللإمفا يف سبقؾ إطالء كؾؿة ٓ إلف وٕكف قدَّ ، مةقضل هبا طؾك فرطقن هذه إ حقث

 محؿد رسقل اهلل.

                                      

حف صاحب السقرة الـبقية كؿا جاءت يف إحاديث 3/84( أخرجف البقفؼل يف الدٓئؾ )1) (، وصحَّ

 (.2/81الصحقحة )
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 ٞٔ ُأُسٕدٗيف ًعسك

أْن  :يف الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصؾقؾة التل صبقحتفا الؿعركة صاف مـادي رسقل اهلل لؿا كاكت ال

 طؾك الجفاد
َّ
 بالؿجاهديـ طـد الؿسجد. لسقؾتؼ ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :وهق يخرب الـاس، َحل

ومع أن ، ملسو هيلع هللا ىلصلؾخروج مع رسقل اهلل  ز معاذ بـ طؿرو وإخقتف الثالثة فتجفَّ 

َّٓ  :اهلل قد وضع الجفاد طـ معاذ بـ طؿرو  أنَّ ٕكف مـ أولل الضرر بعد ما قطعت يده، إ

 شابًّا مثؾف يعؾؿ يؼقـًا أكف يخقض يف دكقاه سباًقا كحق الجـة لـ ُيثـقف طـ طزمف شلء أبًدا.

فقجدوه  ،شديد العرج وكان أطرَج ، وبقـؿا هؿ يتجفزون إذ دخؾ طؾقفؿ أبقهؿ

ـُ  إِنَّ اهلَل »: فؼالقا لف، يتجفز لقخرج معفؿ َقْد َجَعَؾ َلَؽ ُرْخَصًة، َفَؾْق َقَعْدَت َفـَْح

ـُ اْلَجُؿقِح َرُسقَل اهلل ، َفَؼْد َوَضَع اهلُل َطـَْؽ اْلِجَفادَ ، َكْؽِػقَؽ  َيا : َفَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتك َطْؿُرو ْب

ِء َيْؿـَُعقَكـل َأْن َأْخُرَج َمَعَؽ  َٓ  َهُم
َّ
 ، َرُسقَل اهلل، إِنَّ َبـِل

ِ
َ  وَواهلل َٕ ْرُجق َأْن ُأْسَتْشَفَد إِك ل 

ـَْؽ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل ، َفَلَصَل بَِعْرَجتِل َهِذِه فِل اْلَجـَّةِ  ا َأْكَت َفَؼْد َوَضَع اهللُ َط َأمَّ

َفاَدةَ : َوَقاَل لَِبـِقفِ ، اْلِجَفادَ  «َوَما َطَؾْقُؽْؿ َأْن َتَدُطقُه َلَعؾَّ اهللَ َيْرُزُقُف الشَّ
(1)

. 

هق برجؾف ، لؾجفاد يف سبقؾ اهلل  وخرج طؿرو بـ الجؿقح مع بـقف 

 .وابـف معاذ بقده الؿبتقرة، العرجاء

بعرجتف يشؼ الصػقف حتك أتك  وقبؾ بدء الؼتال خرج طؿرو بـ الجؿقح 

ـْ ُقتَِؾ الققم دخؾ الجـة»: فؼال لف ملسو هيلع هللا ىلصرسقَل اهلل  ، كعؿ: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  ؟َيا َرُسقَل اهلل، َم

ِذي َكػْ : َقاَل  ـُ ، َٓ َأْرِجُع إَِلك َأْهؾِل َحتَّك َأْدُخَؾ اْلَجـَّةَ ، ل بَِقِدهِ سَفَقالَّ َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر ْب

ـْ لَْق  ؛َمْفًَل َيا ُطَؿرُ : ملسو هيلع هللا ىلصَٓ َتللَّ َطَؾك اهلل، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َيا َطْؿُرو: اْلَخطَّاِب  َفنِنَّ ِمـُْفْؿ َم

ـُ اْلَجُؿقِح ، هُ َأْقَسَؿ َطَؾك اهلل َْلََبرَّ  «ِمـُْفْؿ َطْؿُرو ْب
(2)

. 

                                      

حف إلباين يف تحؼقؼ فؼف ا17821( أخرجف البقفؼل يف الؽربى )1)  (.281لسقرة )(، وصحَّ

ـف إلباين يف صحقح مقارد الظؿآن )7124( أخرجف ابـ حبان )2)  (.1928(، وحسَّ
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 ُهعاُر تُي َعوشو تي الَجُوىح 447

َيا َرُسقَل اهلل، َأَرَأْيَت إِْن َقاَتْؾُت فِل َسبِقِؾ اهلل َحتَّك ُأْقَتَؾ »: ويف رواية قال 

«َكَعؿْ : ملسو هيلع هللا ىلصَأْمِشل بِِرْجؾِل َهِذِه َصِحقَحًة فِل اْلَجـَِّة؟، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل 
(1)

وتدور رحك  ،

وفجلة يسؼط أبقه ، ويؼاتؾ معاذ إلك جـب أبقف وإخقتف الثالثة ، الؿعركة

َما أرواحفؿا فداء هلل ورسقلف.وأخقه َخالَّ   د أمام طقـقف وقد قدَّ

 
ُّ
َكَلكِّل »: فقؼقل ،يف دمائف وهق ُمجـدٌل  بعؿرو بـ الجؿقح  ملسو هيلع هللا ىلصويؿر الـبل

«اْلَجـَّةِ َأْكُظُر إَِلقَْؽ َتْؿِشل بِرِْجِؾَؽ َهِذِه َصِحقَحًة فِل 
(2)

. 

ُٛ عوٟ صدز َٔا اه٘س ْٞ ٗضع  ٖٔأٗمس
إذا كان مقضًػا فلططاه ، أو ا فؿـحف قائده وسام شرفإن اإلكسان إذا كان جـديًّ 

 سؿ البسؿةُ توَتر، شؽ َسُتخقؿ سحائُب الػرح طؾك قؾبف فنكف ٓ، رئقسف شفادة تؼدير

الشفادة يف بقتف هذه ، أو وٓ شؽ أن البعض سقعؾؼ هذا القسام، الؿشرقة يف وجفف

 ولقذكر مـ خالل رؤيتفا الؾحظات الجؿقؾة.، اطتزاًزا هبا

طؾك لسان ، أو فؿاذا تػعؾ لق أن هذه الشفادة قد مـحفا اهلل تعالك لؽ يف قرآكف

 .؟ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

أحد الذيـ كتبقا تاريخ هذه إمة  ففا هق معاذ بـ طؿرو بـ الجؿقح 

 طؾك صدره أوسؿة شرف
ُ
 : إلقؽ بعضفاو ،ومجدها بدمائفؿ يضع القحل

 : ةذرن  ه يف غسوجه مىكفه  ةػذَ  رشفن  صام  وه : أوال  

 
ُّ
َؾَع َطَؾك َأْهِؾ َبْدرٍ  اهللَ  نَّ إ»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼد قال الـبل اْطَؿُؾقا َما شئتؿ فؼد غػرُت : َفَؼاَل  ،اصَّ

«لؽؿ
(3)

. 

                                      

ـف إلباين يف أحؽام الجـائز )22616( أخرجف أحؿد )1)  (.146(، وحسَّ

ـف إلباين يف أحؽام الجـائز )22616( أخرجف أحؿد )2)  (.146(، وحسَّ

 (، والؾػظ لف.7941(، وأحؿد طـ أبل هريرة )3117)( أخرجف البخاري طـ طؾل بـ أبل صالب 3)
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 : الرضىانه  ةػذ ةيػحه  رشفن  صام  وه : ساني ا

 
َّ
تحت الشجرة بقعة الرضقان يف  ملسو هيلع هللا ىلصكان معاذ بـ طؿرو أحد الذيـ بايعقا الـبل

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ): الحديبقة، فؼال اهلل طـف وطـ أصحابف

 .[18]الػتح:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 
ُّ
ـْ َيْدُخَؾ الـَّاَر َرُجٌؾ َشِفَد َبْدًرا »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل «َواْلُحَدْيبِقَةَ َل

(1)
. 

 : همىده  كتَل  مػارن  غىل صذره  ملسو هيلع هللا ىلص ه النتي  وضػَ  رشفن  صام  وه : سالش ا

ـِ اْلَجُؿقِح »: ملسو هيلع هللا ىلصحقـ قال  ـُ َطْؿرِو ْب ُجُؾ ُمَعاُذ ْب «كِْعَؿ الرَّ
(2)

. 

َْٗ  اهسسِٚى ٗقُت سا

وُمجاهًدا  طابًدا هلل ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل  وبعد حقاة صقيؾة طاشفا معاذ بـ طؿرو 

 
ُّ
 ك َكحبف، وأدَّى الذي طؾقفضوهق طـف راٍض، وبعد أن ق ملسو هيلع هللا ىلصيف سبقؾف، حتك مات الـبل

لقخرج مـ دار  :يف خالفة طثؿان بـ طػان  َيُحطُّ َرْحَؾُف طؾك طتبات أخرة

ه اهلل تعالك لؾؿتؼقـ، وكلين بف وهق يف لحظاتف ، البالء إلك دار الجزاء فقـعؿ بؿا أطدَّ

اكؼطاع مـ الدكقا وإقبال مـ أخرة يتذكر َوْطَد اهلل تبارك وتعالك طؾك لسان يف  إخقرة

ـْ َيْدُخَؾ الـَّاَر َرُجٌؾ َشِفَد َبْدًرا َواْلُحَدْيبِقَةَ »: حقـ قال لف وٕصحابف ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف  ، «َل

 .ٕكف يعؾؿ أن اهلل ٓ يخؾػ وطده :ويـشرح صدره، فقطؿئـ قؾبف

، مع الـبققـ والصديؼقـ والشفداء والصالحقـوتخرج روحف لُتَحؾؼ يف الجـة 

فـ بالبؼقعودُ ، وصؾك طؾك جـازتف أمقر الؿممـقـ طثؿان بـ طػان 
(3)

. 

 ،وعوٍش تِي عي هعاِر سضي اهلُل

 أجوعيَي وعي الصحاتِح

                                      

حف إلباين يف الصحقحة )15297( أخرجف أحؿد )1)  (.2161(، وصحَّ

حف إلباين يف الصحقحة )3795(، والرتمذي )9421( أخرجف أحؿد )2)  (.875(، وصحَّ

 (.5793رك )(، والؿستد5/2441(، ومعرفة الصحابة )7/361( يـظر: التاريخ الؽبقر، لؾبخاري )3)
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 َثىَتاُى 449

 
 َثىَتاُى

 

 ملسو هيلع هللا ىلص ًَ٘هٟ زضِ٘ي اهلٔل

َع مرارة  ، وَتَجرَّ ق  ٌ وهق صغقر، فققع يف الر 
 أصقؾ، َأَصاَبُف َسْبل

ٌّ
إكف َرُجٌؾ َطَربِل

العبقدية، حتك ضاقت كػسف، وأضؾؿت الدكقا أمام طقـقف، وهق ٓ يدري أهنا محطاٌت 

 لقؽقن مـ آل بقـ الـبقة. :يف حقاتف َيُسقُقُف الَؼَدُر طـ صريؼفا

 ُتُِٕٚٗكُٕ ُٗطبامُسٕ 
ـُ بُْجُددٍ، َوقِقَؾ  ـُ َجْحَدٍر، وُيْؽـَك: هق َثْقبَاُن ْب ـْ ِحْؿقَرَ  :اْب

َأبَا َطبِْد اهلل، أصقلف يؿاكقة مِ
(1)

. 

ِٗ  ؟ٝٔب٘كَٚف أصبَح ًّ آِي بٚٔت اه
ق  حتك اْشتََراُه َرُسقُل اهلل   وهق صغقر، فتؼؾب يف الر 

ٌّ
، وأسؾؿ طؾك يديف، ملسو هيلع هللا ىلصَأَصابَُف َسبْل

ـْ أكَت ِمـُْفؿ»: َخقََّرُه فؼال لف، ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْطتََؼُف  َوإِْن ِشئَْت أْن َتؽقَن ِمـَّا ، إْن ِشئَْت أْن َتْؾَحَؼ بَؿ

ولؿ يزل معف سػًرا وحضًرا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طؾك وٓء رسقل فثبت َثْقبَاُن  ،«أهؾ البَقت
(2)

 ،

ـْ َأْكُػِسِفؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼد قال َرُسقُل اهلل ، وهؽذا أصبح مـ آل بقت الـبقة «َمْقلَك الَؼْقِم ِم
(3)

. 

  وقد سؿع َثْقَباُن 
َّ
 »: فؼال لف، يقًما يدطق ٔل بقتف  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

َّ
َيا َكبِل

ـْ َأْهِؾ اْلَبْقِت َأَكااهلل ةٍ ، َكَعؿْ : َقاَل  ،؟، َأِم  َأمِقًرا َتْسَلُلفُ ، أو َما َلْؿ َتُؼْؿ َطَؾك َباِب ُسدَّ
َ
«َتْلتِل

(4)
. 

                                      

ظر: الطبؼات الؽربى )1)  (.1/537(، واإلصابة )1/481(، وأسد الغابة )1/511(، ومعرفة الصحابة )7/411( ـي

 ( كػس الؿصادر السابؼة.2)

 (.6761( أخرجف البخاري )3)

 (.1/181( حؾقة إولقاء )4)
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َِ ٌُٕ ملقا  ملسو هيلع هللا ىلص ِ٘ي اهلٔلزض تعظٚ
، -أحقاًكا -ملسو هيلع هللا ىلصكان القفقد يف الؿديـة ُيِسقُئقَن إدب يف الحديث مع رسقل اهلل 

 
ُّ
وكان فعؾفؿ الخبقث هذا ُيثِقُر غضب الصحابة ، وَيْرُفُؼ هبؿ، ملسو هيلع هللا ىلصفَقْحُؾُؿ طؾقفؿ الـبل

 وكؾـا كذكر مققػفؿ مع أم الؿممـقـ طائشة ،▲  
 
 ملسو هيلع هللا ىلص حقـ دخؾقا طؾك الـبل

دُ »: فؼالقا لف اُم َطَؾْقَؽ َيا ُمَحؿَّ : ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ،-الؿقت طؾقؽ :يعـل -السَّ

ْعـَةُ : فؼالت لفؿ ،فغضبت أم الؿممـقـ، َوَطَؾْقؽؿ اُم َوالؾَّ إِْخَقاَن اْلِؼَرَدِة ، َبْؾ َطَؾْقُؽُؿ السَّ

 ، َواْلَخـَاِزيرِ 
ُّ
ْفِؼ َطَؾْقِؽ  ؛َمْفًَل َيا َطائَِشةُ : ملسو هيلع هللا ىلصفؼال لفا الـبل ْفَؼ  ؛بِالرِّ َفنِنَّ اهللَ َرفِقٌؼ ُيِحبُّ الرِّ

فِ  َأَوَلْؿ : ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ؟َيا َرُسقَل اهلل، َأَوَلْؿ َتْسَؿْع َما َقاُلقا: فؼالت، فِل اْْلَْمرِ ُكؾِّ

«ُيْسَتَجاُب َلُفْؿ فِلَّ َوََل ، َفقُْسَتَجاُب لِل فِقِفؿْ  ،َوَطَؾْقُؽؿْ : َقْد ُقْؾُت ؟ َتْسَؿِعل َما ُقْؾُت 
(1)

. 

  وهذا َثْقَباُن 
 
ـْ َأْحَباِر اْلَقُفقدِ » يقًما ملسو هيلع هللا ىلص كان مع الـبل

: َفَؼاَل ، َفَجاَء َحْبٌر مِ

ُد، قال َثْقَبانُ  اَلُم َطَؾْقَؽ َيا ُمَحؿَّ لَِؿ : َفَؼاَل اْلَقُفقِديُّ ، َفَدَفْعُتُف َدْفَعًة َكاَد ُيْصَرُع مِـَْفا: السَّ

َٓ َتُؼقُل َيا َرُسقَل اهلل؟، َفَؼاَل اْلَقُفقِديُّ : َتْدَفُعـِل؟، َفُؼال لف ِذي : َأ إِكََّؿا َكْدُطقُه بِاْسِؿِف الَّ

اُه بِِف َأْهُؾفُ  اكِل بِِف َأْهؾِل: -لَِثْقَبانَ  -ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َسؿَّ ِذي َسؿَّ  :إِنَّ اْسِؿل الَّ

دٌ  «ُمَحؿَّ
(2)

 ويرتك الرجؾ. ،َثْقبَانَ  أَ د  فَ قُ وذلؽ لِ  :

 
 
ؿقكف تعظقًؿا َلػَت اكتباه الـاس جؿقًعا حتك قال يعظ   ملسو هيلع هللا ىلص وهؽذا كان أصحاب الـبل

 »: أحد الؿشركقـ يقًما
ِ
َر َوكِْسَرى، صَلَؼْد َوَفْدُت َطَؾك اْلُؿُؾقِك، َوَوَفْدُت َطَؾك َققْ  َواهلل

 
ِ
، َواهلل

 
ًدا،  َوالـََّجاِشل ٍد ُمَحؿَّ ُؿُف َأْصَحاُبُف َما ُيَعظ ُؿ َأْصَحاُب ُمَحؿَّ َما َرَأْيُت َمؾًِؽا َقطُّ ُيَعظ 

 
ِ
َّٓ َوَقَعْت فِل َكػَّ َرُجٍؾ مِـُْفْؿ، َفَدَلَؽ بَِفا َوْجَفُف َوِجْؾَدُه، َوإَِذا  َواهلل َؿ ُكَخاَمًة إِ إِْن َتـَخَّ

                                      

 (.574(، وابـ خزيؿة )6927 -5678 -5674( يـظر: البخاري )1)

 (.315) ( أخرجف مسؾؿ2)
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َل َكاُدوا َيْؼَتتُِؾقَن َطَؾك َوُضقئِِف، َوإَِذا َتَؽؾَُّؿقا َخَػُضقا َأَمَرُهْؿ اْبَتَدُروا َأْمَرُه، َوإِذَ  ا َتَقضَّ

وَن إَِلْقِف الـََّظَر َتْعظِقًؿا َلفُ  «َأْصَقاَتُفْؿ ِطـَْدُه، َوَما ُيِحدُّ
(1)

 . 

  ٖٕ ُٗشُٓدٔعفَُّت
ـْ لِل »: يقًما فؼال لفؿ طؾك أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصخرج َرُسقُل اهلل  ـْ َيْضَؿ َواِحَدًة َم

ـُ َلُف اْلَجـَّةَ  ََل َتْسَلْل : لف ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل َرُسقُل اهلل ، َأَكا َيا َرُسقَل اهلل: َفَؼاَل َثْقَبانُ ، ؟َوَأْضَؿ

َٓ َيْسَلُل َأَحًدا َشْقًئا، حتك أكف َكاَن َيَؼُع َسْقُصُف َوُهَق ، شقًئاالـَّاَس  َفَؽاَن َثْقَباُن مـ بعدها 

ََحدٍ ، َفُقـِقُخ َحتَّك َيلُخَذهُ ، َراكٌِب َطَؾك َبِعقِرهِ 
ِ
«كَاِوْلـِقفِ : َوَما َيُؼقُل ٕ

(2)
. 

فَؿْفَؿا ضاقت بف الدكقا ، َوفِقًّا ملسو هيلع هللا ىلصُمْسَتْؿِسًؽا بعفده لرسقل اهلل  وطاش َثْقَباُن 

َٓ يْسَلْل الـَّاَس َشْقًئا  ، حتك َطَزَفْت َكْػُسُف طـ الدكقا، كان 
 
َيا »: فؼال ملسو هيلع هللا ىلص فذهب إلك الـبل

ْكَقا ـَ الدُّ
َوَواَرى َطْقَرَتَؽ، َفنِْن َكاَن لََؽ  ،َما َسدَّ َجْقَطَتَؽ : ، َقاَل ؟َرُسقَل اهلل، َما َيْؽِػقـِل مِ

«َبْقٌت ُيظِؾَُّؽ َفَذلَِؽ، َوإِْن َكاَكْت َلَؽ َدابٌَّة َتْرَكُبَفا َفَبٍخ 
(3)

. 

وشدة زهده  ة ثقبانمـ ِطػَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كاكت أم الؿممـقـ طائشة بعد رسقل اهلل 

ٓستؿساكف بعفده  :وٓ يـتبف إلقف أحد ،تصقبف الحاجة، أو تخشك طؾقف أن يصقبف الػؼر

َٓ َيْسَلَل الـَّاَس َشْقًئا ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل اهلل  وتلمرهؿ أن يتػؼدوا ، فؽاكت تقصل الـاس بف، َأْن 

َٓ َيْسَلُل َأَحًدا َشْقًئا :َتَعاَهُدوا َثْقَبانَ »: أحقالف بؼقلفا «َفنِكَُّف 
(4)

. 

اْلَؼـُِع  :َومِـُْفؿُ »: وما أجؿؾ ما وصػف بف َأُبق ُكَعْقٍؿ وهق يتحدث طـ إولقاء، فؼال

ِريُػ   الظَّ
ُّ
ـِ  -َأُبق َطْبِد اهلل َثْقَبانُ  :اْلَعِػقُػ، اْلَقفِل ْحَؿ اْلَؿْضُؿقُن َلُف  -َمْقَلك َرُسقِل الرَّ

                                      

 .الصحابل طروة بـ مسعقد الثؼػل قبؾ أن يسؾؿ  :(، والؼائؾ هق3944( أخرجف البخاري )1)

 (.1837(، وابـ ماجف )2591(، والـسائل )22458 -22439( يـظر: أحؿد )2)

 (.35723(، ومصـػ ابـ أبل شقبة )9343(، والؿعجؿ إوسط )9869( يـظر: شعب اإليؿان )3)

 (.1621(، وشرح السـة، لؾبغقي )3245اإليؿان، لؾبقفؼل )( يـظر: شعب 4)
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َؿاِن ُحُؾقَل َساَحِة اْلِجـَانِ  ْؾَطانِ  :بِاَلَؽَػاَلِة َوالضَّ َماَل َوإِْتَقاَن السُّ «إِْذ َتَرَك السُّ
(1)

. 

ٌَاِيٕ ًَخُ٘ف ًُشبطأت األع  ّ 
ُل أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصكان َرُسقُل اهلل    بالؿقطظة َتْرِغقًبا وترهقًبا، فلخربهؿ َيَتَخقَّ

تِل َيلُتقَن َيْقَم »: يقًما بحال بعض الـاس يقم الؼقامة فؼال ملسو هيلع هللا ىلص ـْ ُأمَّ َـّ َأْقَقاًما ِم َْلَْطَؾَؿ

فاْكَخؾَع قؾب  -َهَباًء َمـُْثقًرا  اْلِؼَقاَمِة بَِحَسـَاٍت َأْمَثاِل ِجَباِل تَِفاَمَة بِقًضا، َفَقْجَعُؾَفا اهللُ 

َٓ : َفؼال  -َثْقَبانَ  ـُ  َٓ َكُؽقَن مِـُْفْؿ َوَكْح ِفْؿ َلـَا، َأْن  َيا َرُسقَل اهلل، ِصْػُفْؿ َلـَا، َجؾ 

ْقِؾ َكَؿا َتلُخُذونَ  :ملسو هيلع هللا ىلصَكْعَؾُؿ، فَؼاَل  ـْ الؾَّ ُؽْؿ، َوَيلُخُذوَن ِم
ـْ ِجْؾَدتِ ُفْؿ إِْخَقاُكُؽْؿ، َوِم  ،َأَما إِكَّ

«اهلل اْكَتَفُؽقَها َوَلؽِـَُّفْؿ َأْقَقاٌم إَِذا َخَؾْقا بَِؿَحاِرمِ 
(2)

. 

مـ أحرص الـاس طؾك معرفة الذكقب التل هتؾؽ  وهؽذا كان َثْقَباُن 

وكلنَّ ذلؽ كان مـ السؿات العامة لجقؾ ، صاحبفا وتػسد طؾقف آخرتف لقتجـبفا

َكاَن الـَّاُس َيْسَلُلقَن »: يؼقل ، فؼد كان حذيػة بـ القؿان الصحابة 

ر  َمَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكـِل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُسقَل  ـِ الشَّ ـِ الَخْقِر، َوُكـُْت َأْسَلُلُف َط «َط
(3)

. 

  ولؿ يؽـ َثْقَباُن 
َّ
ا يضر بديـف فؼط لقتجـبف، بؾ كان طؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَيْسَلُل الـَّبِل

ر الـَّاَس مـف، فعـ َأبل ُهَرْيَرة  :ا يضر بؿستؼبؾ إمة اإلسالمقةطؿَّ  -أيًضا -يسلل لُقَحذ 

  َكْقَػ َأْكَت َيا َثْقَباُن إِْذ َتَداَطْت  :-لَِثْقَبانَ  -َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل»: َقاَل

ـْفُ  ل َيا : ، َقاَل َثْقَبانُ !؟َطَؾْقُؽُؿ اْْلَُمُؿ َكَتَداِطقُؽْؿ َطَؾك َقْصَعِة الطََّعاِم ُتِصقُبقَن ِم بَِلبِل َوُأم 

ٍة بِـَا ـْ قِؾَّ
ـُ  :َقاَل ، ؟َرُسقَل اهلل، َأمِ ـْ ُيْؾَؼك فِل ُقُؾقبُِؽُؿ اْلَقَه

، ََل، َبْؾ َأْكُتْؿ َيْقَمئٍِذ َكثِقٌر، َوَلؽِ

                                      

 (.1/181( حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء )1)

ِحقَحة )4632(، والؿعجؿ إوسط )4245( يـظر: ســ ابـ ماجف )2)  (.515(، والسؾسؾة الصَّ

 (.1847(، ومسؾؿ )6316( أخرجف البخاري )3)
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ـُ َيا َرُسقَل اهلل؟، َقاَل : َقاُلقا ْكَقا َوَكَراِهَقُتُؽُؿ اْلِؼَتاَل : َوَما اْلَقَه «ُحبُُّؽُؿ الدُّ
(1)

. 

ُٛ عوٟ ٔصدٔقٕسبٌّ ٙػُٔد اه٘  س
ـَ قد َذكَّ 

ـَ ر َجْؿٌع مِ ِري َكاَن َشِديَد اْلُحب   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َثْقَباَن َمْقَلك َرُسقِل اهلل  :اْلُؿَػس 

بِْر َطـْفُ ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسقِل اهلل  َوُطِرَف  ،َؾ ِجْسُؿفُ حُ َوكَ  ،َفَلَتاُه َيْقًما َوَقْد َتَغقََّر َلْقُكفُ ، ، َقؾِقَؾ الصَّ

ـْ َحالِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُحْزُن فِل َوْجِفِف، َفَسَلَلُف َرُسقُل اهلل  َيا : َفَؼاَل بَِصْقٍت َتْخـُُؼُف اْلَعَبَراُت ، فِ َط

َواْسَتْقَحْشُت َوْحَشًة َشِديَدًة  ،َغْقَر َأك ل إَِذا َلْؿ َأَرَك اْشَتْؼُت إَِلْقَؽ  ،َرُسقَل اهلل َما بِل َوَجعٌ 

ـْ َكْػِسل :َحتَّك َأْلَؼاكَ 
 مِ
َّ
ـْ ، فنِكََّؽ ََٕحبُّ إَِلل

 مِ
َّ
ـْ ، َأْهؾِلَوإِكََّؽ ََٕحبُّ إَِلل

 مِ
َّ
َوَأَحبُّ إَِلل

َفَؿا َأْصبُِر َحتَّك آتَِقَؽ َفَلْكُظُر إَِلْقَؽ، َوإَِذا َذَكْرُت ، َُٕكقُن فِل اْلَبقِْت َفَلْذُكُركَ  َوَلِدي، َوإِك ل

ِخَرَة، فؼد َطَرْفُت َأكََّؽ إَِذا َدَخْؾَت اْلَجـَّ  ْٔ َٓ َأَراَك يف ا َة ُرفِْعَت َمْقتِل َوَمقَتَؽ َخِشقُت َأْن 

ـْ َمـِْزَلتَِؽ، َوإِْن َأَكا َلْؿ َأدْ 
، َوإِك ل إِْن َدَخْؾُت اْلَجـََّة ُكـُْت فِل َمـِْزَلٍة َأْدَكك مِ ـَ ُخِؾ َمَع الـَّبِق ق

َٓ َأَراَك َأَبًدا ية فلكَزَل اهلُل تعالك ِجْبِريؾ ، اْلَجـََّة َفِحقـَئٍِذ  ْٔ ڃ چ چ ﴿: بَِفِذِه ا

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ُ طؾك ِصْدِق ُحب ِف لَِرُسقِل  [69]الـساء:  ﴾ڈ ژ ژ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلللَقشَفَد اْلَقْحل

َرُه وَيُدلَّف طؾك صريؼ يصؾ بف إلك ُصحبتف  يف الدكقا وأخرة ملسو هيلع هللا ىلصَوُيَبش 
(2)

. 

َجاَء َرُجٌؾ إَِلك »: قصة كزول أية فؼالت ▲وقد َرَوت أم الؿممـقـ طائشة 

ـْ َكػْ : َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل 
 مِ
َّ
ـْ سَيا َرُسقَل اهلل، إِكََّؽ ََٕحبُّ إَِلل

 مِ
َّ
ل، َوإِكََّؽ ََٕحبُّ إَِلل

ـْ َوَلِدي، َوإِك ل َُٕكقُن فِل اْلَبْقِت َفَلْذُكُرَك، َفَؿا َأْصبُِر َحتَّك آتَِقَؽ 
 مِ
َّ
َأْهؾِل، َوَأَحبُّ إَِلل

                                      

ـ8713( أخرجف أحؿد يف الؿسـد )1)  ف أحؿد شاكر وإركاؤوط.(، وحسَّ

(، وأسباب 11/132(، وتػسقر الرازي )1/659(، وتػسقر البغقي )5/271( يـظر: تػسقر الؼرصبل )2)

 (.131الـزول، لؾقاحدي )ص
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، َفَلْكُظُر إَِلْقَؽ، َوإَِذا َذَكْرُت َمْقتِل َومَ  ـَ قَتَؽ َطَرْفُت َأكََّؽ إَِذا َدَخْؾَت اْلَجـََّة ُرفِْعَت َمَع الـَّبِق ق

َٓ َأَراَك، َفَؾْؿ َيُردَّ إَِلْقِف َرُسقُل اهلل  َشْقًئا، َحتَّك َكَزَل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأك ل إَِذا َدَخْؾُت اْلَجـََّة َخِشقُت َأْن 

ية ِجْبِريُؾ  ْٔ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: بَِفِذِه ا

«﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڌ 
(1)

. 

ًُٞلاُُت ٌٚٔ  بني اهِاِع ٕ اهٔعو
، ثؿ مع جققش اإلسالم لػتح الشام خرج َثْقَباُن  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد مقت رسقل اهلل 

ـِ اهلل َأْفَقاًجا رأى ،فتح مصر، فؾؿا فتح اهلل هذه البالد  َثْقَباُن  ودخؾ أهؾفا فِل ِدي

ا َطَؾْقِف البؼاء فقفا لقـشر تعالقؿ اإلسالم بقـ الـاس، ويروي لفؿ حديث  أن َحؼًّ

اَم َواْبَتـَك بَِفا َداًرا بِِحْؿَص ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل ـَ الشَّ ْمَؾِة، َواْبتَـَك بِِؿْصَر و ،، فَسَؽ َداًرا بِالرَّ

وِر يف رحالت دطقتف إلك اهلل  َداًرا، وكان يتـؼؾ بقـ هذه الدُّ
(2)

، حتك جعؾ اهلل لف 

فؽاكقا يلتقكف ويستػتقكف ويستـصحقكف، ومـ أمثؾة ، مؽاكة طؾؿقة بقـ أهؾ هذه البالد

ـُ َأبِل الَجْعدِ  :ذلؽ : فؼالقا لف أن الـاس أتقا َثْقَباَن » :ما أخرب بف تؾؿقذه َسالُِؿ ب

ْثـَا فؼد ذهب أصحابؽ وافتؼركا إلك ما طـدك ْثـَا بؿا يـػُعـا وٓ يضرك، فؼال  ،َحد  َفَحد 

«صدقت: وأبؾغ الؿقطظة، قالقا ،فنكف أحسـ الحديث :طؾقؽؿ بؽتاب اهلل : لفؿ
(3)

. 

ـِ َصْؾَحةَ  ـْ َمْعَداَن ْب  -ُقْؾُت لَِثْقَبانَ »: َقاَل  -وهق أحد أهؿ تالمذتف مـ التابعقـ -وَط

ـِل َطَؾك َطَؿٍؾ  :-ملسو هيلع هللا ىلصَمْقَلك َرُسقِل اهلل  : ُطْدُت َفُؼْؾُت ، ثؿ َيـَْػُعـِل اهلُل بِِف، َفَسَؽَت َطـ لُدلَّ

                                      

حف إلباين يف 31774(، وابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )477( أخرجف الطرباين إوسط )1) (، وصحَّ

 (.2933السؾسؾة الصحقحة )

 (.1/481(، وأسد الغابة )1/511(، ومعرفة الصحابة )7/411لطبؼات الؽربى )( يـظر: ا2)

 (.11/167( يـظر: تاريخ دمشؼ )3)
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ـِل َطَؾك َطَؿٍؾ َيـَْػُعـِل اهلُل بِِف، َفَسَؽَت َطـ ل، فُؼْؾُت  ـِل َطَؾك َطَؿٍؾ َيـَْػُعـِل اهلُل بِِف، : ُدلَّ ُدلَّ

ُجقِد هلل: َفَؼاَل لِل ـْ َطْبٍد َيْسُجُد هلل : قُل َيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِك ل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل  :َطَؾْقَؽ بِالسُّ َما ِم

«َسْجَدًة إَِلَّ َرَفَعُف اهللُ بَِفا َدَرَجًة، َوَحطَّ َطـُْف بَِفا َخطِقَئةً 
(1)

. 

ـِ َصْؾَحةَ  ـْ َمْعَداَن ْب ٌء ذهبقا إلقف، فَع ْ
أكف » :وكان صؾبة العؾؿ إذا ُأْشؽَِؾ َطَؾْقِفْؿ َشل

  :بؾغفؿ طـ أبل الدرداء
َّ
َل، َقاَل َمْعَدانُ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـبل َفَؾِؼقُت َثْقَباَن : َقاَء َفَلْفَطَر َفَتَقضَّ

  َصَدَق، َأَكا َصَبْبُت َلُف َوُضقَءهُ : َفَذَكْرُت َذلَِؽ َلُف، َفَؼاَل  ،فِل َمْسِجِد دَِمْشَؼ»
(2)

. 

َْ  اهسسِٚى ٗقُت ٗسا
ـُ ُطَبْقدٍ  ـُ ُقْرٍط  َمِرَض َثْقَباُن »: َقاَل ُشَرْيُح ْب بِِحْؿَص َوَطَؾْقَفا َطْبُد اهلل ْب

َْزِديُّ  ْٕ ـَ َطائًِدا، َفَؾْؿ َيُعْدهُ ، ا ـَ اْلَؽاَلِطق ق
: َفَؼاَل َلُف َثْقَبانُ  ،َفَدَخَؾ َطَؾك َثْقَباَن َرُجٌؾ مِ

ـِ ، اْكُتْب : َفَؼاَل ، َكَعؿْ : َفَؼاَل ، ؟َأَتْؽُتُب  ـْ َثْقَبانَ  :ُقْرطٍ َفَؽتََب لأِْلَمِقِر َطْبِد اهلل ْب
َمْقَلك  -مِ

ا َبْعدُ  -ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  َصَقى ، ثؿ َرتَِؽ َلُعْدَتفُ ضَفنِكَُّف لْق َكاَن لُِؿقَسك وِطقَسك َمْقًلك بِحَ  :َأمَّ

ُغُف إِيَّاُه؟، َفَؼاَل : َوَقاَل َلفُ  ،اْلؽَِتاَب  ُجُؾ بِؽَِتابِفِ : َأُتَبؾ  ـِ ُقْرٍط، َفَدَفَعُف إِ  ،َكَعْؿ، َفاْكَطَؾَؼ الرَّ َلك اْب

ا َقَرَأُه َقاَم َفِزًطا ، َفَلَتك َثْقَباَن َحتَّك َدَخَؾ َطَؾْقِف، ؟َما َشْلُكُف َأَحَدَث َأْمرٌ : َفَؼاَل الـَّاُس  ،َفَؾؿَّ

َثَؽ : َوَقاَل  ،َقاَم َفَلَخَذ َثْقَباُن بِِرَدائِفِ ، ثؿ َفَعاَدُه َوَجَؾَس ِطـَْدُه َساَطةً  اْجؾِْس َحتَّك ُأَحد 

ـْ َرُسقِل اهلل 
تِل َسْبُعقَن َأْلًػا ََل : َسِؿْعُتُف َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَحِديًثا َسِؿْعُتُف مِ ـْ ُأمَّ َـّ اْلَجـََّة ِم َلَقْدُخَؾ

«َمَع ُكؾِّ َأْلٍػ َسْبُعقَن َأْلًػا ،َوََل َطَذاَب  ،ِحَساَب َطَؾْقِفؿْ 
(3)

. 

                                      

حف إلباين وإركاؤوط.3241(، والبقفؼل يف الؽربى )1423( أخرجف ابـ ماجف )1)  (، وصحَّ

حف إلباين يف اإلرواء )87(، والرتمذي )27542( أخرجف أحؿد )2) ولؽـ يف مسللة (، 111(، وصحَّ

ءِ 
ْ
 ع إلقف يف كتب الػؼف.رَج تػصقؾ يُ  الػطر طـد اْلَؼل

لباين يف الصحقحة )1413(، والطرباين يف الؽبقر )22418( أخرجف أحؿد يف الؿسـد )3) حف ٕا   .(2179(، وصحَّ
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ويروي ، ملسو هيلع هللا ىلصويخدم رسقلف ، حقاتف يجاهد يف سبقؾ اهلل وهؽذا طاش َثْقَباُن 

ـَ مـ الفجرة، ، ويـصح لؾؿسؾؿقـ، طـف الحديث حتك مات بِِحْؿَص َسـََة َأْربٍَع َوَخْؿِسق

ـَ لرسقل رب   العالؿقـ َطَؾقِْف َصَؾَقاُت اهلل َوَساَلُمُف إلك يقم الديـ لقؾحؼ بركب اْلُؿِحب ق
(1)

. 

 

 ،عي ثىتاَى سضي اهلُل

 أجوعيَي الصحاتِح وعي

 

 

  

                                      

 (.1/537(، واإلصابة )1/481(، وسقر أطالم الـبالء )1/218( يـظر: آستقعاب )1)
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 الخاِذوح 457

 
 ُحواِذخال

 

 

  :َأُققُل  اْلِخَتامِ  َوفِل

الَِحاُت، َتتِؿُّ  بِـِْعَؿتِفِ  الَِّذي هلل اْلَحْؿدُ  ـْ َهِذهِ  اهلل بَِحْقلِ  َتؿَّ  َفَؼدْ  الصَّ
ُل مِ َوَّ ْٕ تِِف اْلُجزُء ا  َوُققَّ

(، واهلَل َأَسَلُل َأْن ُيعقــل َطَؾك إْتَؿاِم َما                                اْلَؿْقُسقَطِة: )

 مِـَْفا، َوَأْن يجعؾفا فِل بَابَِفا َجامَِعًة كَافَِعًة، لَِقْجِف اهلل َتَعاَلك َخالَِصًة.
َ
 بَؼل

 

 محؿد كبقـا طؾك ؿوسؾ   الؾفؿ وصؾ  

 .العالؿقـ رب   هلل والحؿد

 

                                                                                                                    

 كتبه
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 شاجعصادس والوالو 459

 
 شاجعصادس والوالو

 

 اللرآن الوريم.: أوال  

 :وأصتاب النسولهذث الذفضري : ساني ا

 الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل. -2 تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر. -1

 الدر الؿـثقر لؾسققصل. -4 الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة. -3

 تػسقر ابـ أبل حاتؿ. -6 معالؿ التـزيؾ لؾبغقي. -5

 يف ضالل الؼرآن لسقد قطب. -8 تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان. -7

 أسباب الـزول لؾسققصل. -11 صحقح تػسقر ابـ كثقر لؿصطػك العدوي. -9

 الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول لؾقادطل. -12 أسباب الـزول لؾقاحدي. -11

 :هذث الحذيص ورشوحه: سالش ا

 .صحقح مسؾؿ -2  .صحقح البخاري -1

 .صحقح ابـ حبان -4 .مسـد أحؿد -3

 .مسـد البزار -6 .صحقح ابـ خزيؿة -5

 .ســ أبل داود -8 .ســ الرتمذي -7

 ف.ابـ ماجســ  -11 .ســ الـسائل الؽربى والصغرى -9

 .ســ الدارقطـل -12 .ســ الدارمل -11

 .مصـػ طبد الرزاق -14 .مسـد الشفاب الؼضاطل -13

 .مصـػ ابـ أبل شقبة -16 .مستدرك الحاكؿ -15

 .شعب اإليؿان لؾبقفؼل -18 .معاجؿ الطرباين الثالثة -17

 .إدب الؿػرد لؾبخاري -21 .الســ الؽربى والصغرى لؾبقفؼل -19



 

 

461 

461 

 .الؿػرد لأللباينصحقح إدب  -22 .حـبؾ فضائؾ الصحابة ٕحؿد بـ -21

 .صحقح الرتغقب والرتهقب لأللباين -24 .صحقح الجامع لأللباين -23

  .سؾسؾة إحاديث الضعقػة لأللباين -26  .سؾسؾة إحاديث الصحقحة لأللباين -25

 .الثؿر الؿستطاب لأللباين -28 .صحقح مقارد الظؿآن لأللباين -27

 .الجفاد ٓبـ أبل طاصؿ -31 .معرفة الســ وأثار لؾبقفؼل -29

 .حؾقة إولقاء ٕبل كعقؿ -32 .والؿثاين ٓبـ أبل طاصؿأحاد  -31

ـ حجر -34 .الؿـتخب مـ مسـد طبد بـ حؿقد -33 ٓب  .فتح الباري شرح صحقح البخاري 

فتح الباري شرح صحقح البخاري ٓبـ  -35

 رجب الحـبؾل.

 شرح صحقح مسؾؿ لؾـقوي. -36

 الشؿائؾ الؿحؿدية لؾرتمذي. -38 معالؿ الســ ٓبـ الؼقؿ. -37

ســ أبل داود لشؿس طقن الؿعبقد شرح  -39

 الحؼ العظقؿ أبادي.

ـ الرتمذي لؾؿباركػقري. -41 حقذي شرح سـ  تحػة ٕا

إكجاح الحاجة شرح ســ ابـ ماجف لؿحؿد  -41

 بـ طبد الغـل الؿجددي.ا

 مشؽؾ أثار لؾطحاوي. -42

ـ الؿؾؼـ. -44 التـقير شرح الجامع الصغقر لألمقر الصـعاين. -43 ب  التقضقح لشرح الجامع الصحقحٓ 

 مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد لؾفقثؿل. -46 يعؾك الؿقصؾل.مسـد أبل  -45

ـ حبان لأللباين. -47 الجامع الصحقح لؾســ والؿساكقد لصفقب  -48 التعؾقؼات الحسان طؾك صحقح اب

 طبد الجبار.

الؿسـد الؿقضقطل الجامع لؾؽتب العشرة  -49

 لصفقب طبد الجبار.

 الؽبائر لشؿس الديـ الذهبل. -51

  مسـد الػاروق ٓبـ كثقر. -51

ا  :هذث الضريج والذاريخ والرتاجم: راةػ 

 .دٓئؾ الـبقة لؾبقفؼل -2 .السقرة الـبقية ٓبـ هشام -1

 .طققن إثر ٓبـ سقد الـاس -4 .دٓئؾ الـبقة ٕبل كعقؿ -3
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 .الصحقح مـ أحاديث السقرة لؿحؿد الصقياين -6 .السقرة الـبقية ٓبـ كثقر -5

حاديث الصحقحة  -7 ـبقية كؿا جاءت يف ٕا السقرة ال

 .الصقياينلؿحؿد 

 .صحقح السقرة الـبقية لأللباين -8

 .السقرة الـبقية الصحقحة ٕكرم العؿري -11 .صحقح السقرة الـبقية إلبراهقؿ العؾل -9

 .السقرة الـبقية لؾصالبل -12 .زاد الؿعاد ٓبـ الؼقؿ -11

 .الروض إكػ لؾسفقؾل -14 .إمتاع إسؿاع لؾؿؼريزي -13

 .ابة ٓبـ حجراإلصابة يف تؿققز الصح -16 .طالم الـبالء لؾذهبلأسقر  -15

ثقر -17 بـ ٕا  .الطبؼات الؽربى ٓبـ سعد -18 .أسد الغابة يف معرفة الصحابةٓ 

بـ طبد الرب -19 صحابٓ  ستقعاب يف معرفة ٕا  .معرفة الصحابة ٕبل كعقؿ -21 .ٓا

 .تاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر -22 .معجؿ الصحابة لؾبغقي -21

صؾقة لؿفدي  -23 السقرة الـبقية يف ضقء الؿصادر ٕا

 .رزق اهلل

 .اإلسالم لؾذهبلتاريخ  -24

 .تاريخ الرسؾ والؿؾقك لؾطربي -26 .التاريخ الؽبقر وإوسط لؾبخاري -25

الؿقسقطة يف صحقح السقرة لؿحؿد إلقاس  -27

 .الػالقذة

 .مشاهقر طؾؿاء إمصار ٓبـ حبان -28

 .إطالم لؾزركؾل -31 .فتقح الشام لؾقاقدي -29

الصحابة لعالء اإلكابة لؿعرفة الؿختؾػ فقفؿ مـ  -32 .القايف بالقفقات لؾصػدي -31

 .الديـ مغؾطاي

ـ الؿصري -34 .فتقح البؾدان لؾبالذري -33  .فتقح مصر والؿغرب لعبد الرحؿ

ل أمقة لسقد الشحات رمضان -35  .الؿعرفة والتاريخ لقعؼقب بـ سؾقؿان -36 .شبفات حقل ـب

ـ الؿحاضرة يف تاريخ مصر والؼاهرة لؾسققصل -37   .البداية والـفاية ٓبـ كثقر -38 .حس

 .التاريخ اإلسالمل لؾحؿقدي -41 .لؾؽاكدهؾقيحقاة الصحابة  -39

خقار لسقد العػاين -41 ـ الصحابة ٕا  .طصر الصحابة لعبد الؿـعؿ الفاشؿل -42 .فرسان الـفار م

 .الخؾقػة أبق بؽر الصديؼ لؾصالبل -44  .فرسان مـ طصر الـبقة ٕحؿد خؾقؾ جؿعة -43
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 .الغضبانالؿـفج الحركل لؾسقرة الـبقية لؿـقر  -46 .لؿحؿقد الؿصري ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الرسقل  -45

صحقح تاريخ الطربي تحؼقؼ محؿد صاهر  -48 .شبفات حقل بـل أمقة لسقد الشحات رمضان -47

 .الربزكجل

سبؾ الفدى والرشاد يف سقرة خقر العباد  -51 .معجؿ الصحابة ٓبـ قاكع -49

 لؿحؿد بـ يقسػ الصالحل.

ا  :هذث اللغح واملػاجم وغريث الحذيص: خامض 

 .العرب ٓبـ مـظقرلسان  -2 .معجؿ البؾدان لقاققت الحؿقي -1

 .مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس -4 .مجؿع بحار إكقار لجؿال الديـ الصديؼل -3

 .تاج العروس لؾزبقدي -6 .مختار الصحاح لزيـ الديـ الرازي -5

ـ مقسك -7 ٔثار لعقاض ب ٕكقار طؾك صحاح ا  .معجؿ لغة الػؼفاء لؿحؿد قؾعجل وحامد قـقبل -8 .مشارق ا
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ـْ هـا كاكت البداية
 381 ................................................................ ومِ

 382 ................................................................... خالٌد َيْػدي القلقد

ـْ َأْسٍر إلك َأْسرٍ 
 383 ..................................................................... مِ

 383 .............................................................. هجرتف إلك اهلل ورسقلف

ـْ َجديد
 384 ............................................................ الَقلقد يف إَْسِر مِ

ـَ اْلَقلِقدَ   385 ........................................................... الؾُفؿَّ َأْكِج اْلَقلِقَد ْب

 386 ..................................................................إلك جقش أبل َبِصقر
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 393 ........................................................ بف وهق َصغقر ملسو هيلع هللا ىلصرحؿة الـبل  

 395 ................................................................... كِْعَؿ اْلَػَتك ُغَضْقٌػ 
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 412 ......................................................................... اْسُؿف َوَكَسُبف
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ـُ َيَسارٍ   425 ............................................................................... َمْعِؼُؾ ب
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 434 .................................................................. اْسُؿف َوَكَسُبف َوَكْشلتف
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 435 .................................................................. الِفْجَرة إلَك الَحَبَشة
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لُّ 
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 448 ......................................................................... اْسُؿف َوَكَسُبف
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 452 ......................................................................... ُدُمقٌع َصاِدَقةٌ 
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 457 .............................................................. فَقا ُتَرى ما هذه الِحقَؾة؟
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